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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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VOORWOORD

Verhalen
Vorige week keerde mijn collega Nico Zwemstra terug van een reis
naar Myanmar en Bangladesh. Vol verhalen over de mensen die hij
had ontmoet. Mensen met lepra, kinderen met handicaps, maar ook
gepassioneerde mensen die de zorg voor hen op zich hebben
genomen.
In deze Recover leest u verhalen van enkele anderen die ook voor
een korte periode naar ons werkveld reisden. Aly Boven en Dr. Wim
Theuvenet waren enkele weken in Myanmar om leprapatiënten,
mensen met brandwonden en kinderen met aangeboren afwijkingen te opereren. Lisanne Jongetjes en Tesja Pater, studenten
verpleegkunde aan de Christelijke Hogeschool in Ede, verbleven
enkele maanden in Nepal om daar te helpen met de zorg voor
leprapatiënten. Ook zij kwamen terug, vol van verhalen over de
mensen die zij ontmoet hadden.
We zouden u graag allen meenemen naar Myanmar, Nepal of
Bangladesh. Zodat u zelf kunt zien wat lepra aanricht. Maar vooral
zodat u de leprapatiënten kunt ontmoeten. Gewone mensen als u en
ik. Mensen met een man of vrouw, kinderen en kleinkinderen. Die
helaas in armoedige omstandigheden leven en daardoor vatbaar zijn
voor de leprabacterie.
We kunnen u niet allemaal meenemen, maar
u wel in deze Recover de verhalen van
leprapatiënten vertellen. Zodat ze iets dichter
bij u komen en u wellicht iets van uzelf in
hen herkent. Want het zijn gewone mensen
die de pech hadden een leprabacterie tegen
te komen…

Henno Couprie
Directeur Leprazending Nederland

Het zijn
gewone
mensen
die de pech
hadden een
leprabacterie
tegen te
komen…
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TEKST ELSE SCHAAP

Een warm
onthaal
LIEFDEVOLLE ZORG VOOR AFGEWEZEN
LEPRAPATIËNTEN IN MYANMAR

‘Het is heel confronterend om te zien hoeveel mensen hier lepra hebben.’ Aan
het woord is operatieassistent Aly Boven. Samen met chirurg Wim Theuvenet
reisde ze afgelopen januari opnieuw naar Myanmar. Om daar te helpen in het
Lepraziekenhuis waar, dankzij uw bijdragen, leprapatiënten worden behandeld en
geopereerd. Aly vertelt: ‘Het raakte mij enorm om een 24-jarige jongen te zien met
verminkte handen en voeten. Ik kon zijn eenzaamheid bijna voelen.’

L

epra komt in Myanmar nog veel voor.
Leprapatiënten worden vaak verstoten
uit hun dorp of familie. Maar gelukkig
worden ze door het personeel van het
Mawlamyine Lepraziekenhuis met
liefde en respect behandeld. De artsen in het
ziekenhuis voeren hersteloperaties uit aan (o.a.)
handen en voeten. Niet alleen leprapatiënten, ook
brandwondenslachtoffers en kinderen met aangeboren afwijkingen (zoals klompvoeten) komen naar dit
specialistische ziekenhuis om te worden geopereerd.

snel weg als ik zie hoe concreet de hulp van Leprazending is. Ze ontnemen leprapatiënten hier echt
een stukje zorg. Bijvoorbeeld door naast de medische zorg te helpen met onderdak of een schoolbeurs
voor de kinderen. Die directe hulp op kleine schaal
maakt echt het verschil in iemands toekomst.’

Een andere wereld

‘Ik werk al sinds 1979 in de zorg en heb dus best veel
gezien en meegemaakt. Maar elke keer als ik in
Myanmar kom sta ik weer verbaasd. Je bent daar
letterlijk in een andere wereld. Er zijn zoveel mensen
Aly: ‘Toen we bij het ziekenhuis aankwamen, zag ik
die het veel minder hebben dan wij! Ook qua zorg is
gelijk dat er heel veel leprapatiënten opgenomen
het een wereld van verschil. Op een operatiekamer in
waren: alle bedden waren bezet. Eigenlijk een goed
Nederland heb je heel veel regels waar je je aan
teken, de patiënten weten de weg naar het ziekenhuis moeten houden. Dat is in Myanmar veel minder.
blijkbaar te vinden. Maar het is heel confronterend
Maar waar het uiteindelijk om draait is dat je zo
om te zien hoeveel mensen er lepra hebben. Het kan steriel en schoon mogelijk werkt. Mijn doel van deze
je een moedeloos gevoel geven. Maar dat gevoel ebt reis was dan ook om daar samen met het personeel

4 Recover 13 • 2017
2016

ACHTERGROND

van het ziekenhuis aan te werken.’

Taalbarrière

‘Tijdens de operaties heb ik vooral veel geobserveerd. Op een gegeven moment zeiden de verpleegkundigen tegen elkaar: ‘Ze ziet echt alles!’ Het is
belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan en
samen te bedenken hoe het beter kan. Ook heb ik
een training gegeven over steriel werken. Ik gaf dan
hele praktische tips. Bijvoorbeeld: doe sieraden af,
desinfecteer je handen grondig en trek je operatiekleding op een goede manier aan. Tijdens zo’n
training merk je dat communiceren soms best lastig
is. De operatieassistenten spreken slecht Engels.
Gelukkig was er iemand die goed kon vertalen!
Het is zo fijn om te zien dat er veranderingen
plaatsvinden in het ziekenhuis. Helemaal vergeleken
met de eerste keer dat we er waren. Zo zie je dat de

Het gevoel van
moedeloosheid ebt snel weg
als ik zie hoe concreet de hulp
van Leprazending is
giften van donateurs echt een verschil maken!
Tijdens mijn reis in 2014 heb ik gekeken naar het
instrumentarium. Er waren heel veel operatieinstrumenten, maar er zat totaal geen structuur in
het gebruik. We hebben toen letterlijk alle laatjes
leeg getrokken. Samen met de hoofdzuster heb ik
een kast ingericht met allemaal setjes operatieinstrumenten voor de verschillende operaties. Nu ik
weer terug was in het ziekenhuis liep ik gelijk naar
het kamertje waar de kast stond. Tot mijn schrik was
de kast weg! Gelukkig zag ik, toen ik me omdraaide

>

Recover 1 • 2017 55

>

de kast met inhoud in nette staat staan. Alle instrumenten werden nog steeds zo gebruikt als we het
twee jaar geleden met elkaar hadden bedacht!’

Geraakt

‘Tijdens één van de rondes die ik meeliep ontmoette
ik Kyaw. Een jongen van 24 jaar, de leeftijd van mijn
zoon. Het raakte mij enorm hoe hij daar met
verminkte handen en voeten op bed zat. Ik vraag me
dan af wat voor toekomst zo’n jongen heeft. Ik heb
die dagen geen familie aan zijn bed gezien en kon
zijn eenzaamheid bijna voelen. Het is heel confronterend om te zien dat leprapatiënten nog steeds
achtergesteld of zelfs buitengesloten worden in de
maatschappij. Helemaal wanneer, zoals bij deze
jongen, de tekenen van lepra zo zichtbaar zijn.
Als je een winkel hebt, en je daar zit met misvormde

handen, zullen mensen eerder naar de winkel naast
je gaan.
De ontmoeting met Kyaw is heel confronterend. Wat
is het dan fijn dat we iets voor hem kunnen doen
door middel van een pees-transpositie (een operatie
aan zijn pols). Na verwijderen van het gips en
handtherapie kan hij straks zijn hand beter bewegen.
De artsen en verpleegkundigen die in het lepraziekenhuis werken zijn enorm gedreven. Daar kunnen
wij nog wat van leren. Dag in dag uit zetten ze zich
vol liefde in voor de patiënten. Een aantal van de
stafleden woont ook bij het ziekenhuis. Zelfs
’s avonds zijn ze nog bezig, bijvoorbeeld met het
wassen en strijken van uniformen!’

Dankzij uw bijdragen hebben Wim en Aly tijdens
hun reis veel leprapatiënten kunnen helpen met
een hersteloperatie. Zoals Kyaw die zijn hand
straks beter kan bewegen. Door een hersteloperatie kunnen in veel gevallen leprapatiënten
weer meedoen in de maatschappij.

MAAK OOK EEN HERSTELOPERATIE MOGELIJK!

Geef op IBAN NL49 INGB 0000 889 889
o.v.v. hersteloperatie
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Oogoperatie

Handoperatie

€ 41

€ 133

Voetoperatie

€ 92

VERSLAG

Nepal:

Een stage in het buitenland, voor veel studenten
een lang gekoesterde droom. Vierdejaars
verpleegkundestudenten Tesja Pater en Lisanne
Jongetjes maakten hun droom waar. Afgelopen najaar
liepen ze stage in het Anandaban Hospital in Nepal.
Samen vertellen ze over hun ervaringen.

LEPRA BESTRIJDEN IN ONHERBERGZAAM GEBIED
‘Het Anandaban Hospital is een
prachtig gelegen ziekenhuis
bovenop een berg. Het ligt aan het
einde van een lange, slechte weg
vanuit Kathmandu. Het ziekenhuis
is daarom voor veel mensen
moeilijk te bereiken. Vorig jaar is in
Patan (het zuiden van Kathmandu)
een nieuw kliniekje geopend.
Leprapatiënten kunnen daar op
woensdag terecht voor diagnose en
behandeling. De toegang tot zorg is
hierdoor voor leprapatiënten enorm
verbeterd. Om zoveel mogelijk
mensen met lepra te helpen zijn er
daarnaast maandelijks georganiseerde ‘health camps’. Vanuit het
ziekenhuis worden dan bezoeken
gebracht aan afgelegen gebieden om
leprapatiënten op te sporen en
verzorgen. We hebben met eigen
ogen gezien hoe belangrijk het is dat
het Anandaban Hospital deze
‘health camps’ organiseert!
De aardbeving van twee jaar geleden
heeft nog steeds grote gevolgen voor
het ziekenhuis. Tijdens onze stage is
één van de operatiekamers afgekeurd wegens schade. De operaties
worden nu gehouden in een andere
ruimte, die hier zeker niet voor
bestemd is. Er is hard geld nodig om
de operatiekamers te renoveren!

Tijdens hun verblijf interviewde Tesja en
Lisanne de 57-jarige Kashi Nath Aryal.
Kashi werkt al meer dan 25 jaar in het
Anandaban ziekenhuis. Als geen ander
weet hij hoe verschrikkelijk het effect van
lepra is op je leven.

‘Op 7-jarige leeftijd kreeg ik lepra. Ik was
de enige in de familie met deze ziekte en
dat was afschuwelijk. Ik werd apart gezet
van de rest: moest zitten en slapen in de
schuur waar de dieren verbleven. Toen ik
elf jaar was ben ik naar het Anandaban
ziekenhuis gegaan en kreeg ik medicijnen.
In totaal ben in twaalf keer opgenomen
geweest. Onder andere voor een oogoperatie en operaties aan mijn voeten. Het was
een zware tijd, maar het heeft mij ook
mogelijkheden gebracht. In het ziekenhuis
hielp dr. Wim Theuvenet uit Nederland mij.
Van hem leerde ik hoe ik voor mijzelf en
mijn wonden moest zorgen. Uiteindelijk
ben ik in 1991 in het ziekenhuis gaan
werken als verpleegkundige. Ik ben, sinds
ik lepra kreeg, niet meer naar school
geweest maar heb alles in de praktijk
geleerd. In 2005 startte de self care unit
waar ik ben gaan werken. Ik verbind
zweren en geef leprapatiënten voorlichting over hoe zij hun wonden moeten
verzorgen. Patiënten die eenmaal zweren

hebben, ontwikkelen namelijk snel weer
nieuwe zweren. Daarom is goede wondverzorging zo belangrijk!
Omdat ik weet hoe het is om lepra te
hebben, heb ik een speciale band met de
leprapatiënten. Dat maakt mijn baan ook
zo ontzettend leuk. Ik kan leprapatiënten
goed helpen en begeleiden. Samen zorgen
we ervoor dat ze zich thuis ook zelfstandig
kunnen redden. Mijn leven is totaal
veranderd, maar op een goede manier! Ik
heb een lieve vrouw, drie prachtige
dochters en een goede baan. Leprazending heeft mij enorm goed geholpen.’
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HERSTEL 4000

TEKST COR VAN LEEUWEN

Herstel 4000
4000 LEPRAPATIËNTEN WACHTEN OP UW STEUN!

Elke dag krijgen 575 mensen te horen dat ze lepra hebben. Een bericht dat hun wereld
totaal op zijn kop zet. Ze zijn ziek, worden verstoten en hebben nauwelijks toegang tot
zorg. Vaak zijn het de allerarmsten die worden getroffen door deze vreselijke ziekte. In
2015 werden er ruim 210.000 nieuwe leprapatiënten geregistreerd.
Stijging

De afgelopen jaren is er in veel landen weer een
stijging merkbaar in het aantal nieuwe leprapatiënten. En dat terwijl er jarenlang een dalende
lijn te zien was. Vooral het aantal kinderen met
lepra is zorgwekkend! Alleen door op tijd met
de behandeling van een leprapatiënt te starten
kunnen we die stijging terugdringen. Zodra een
leprapatiënt medicijnen neemt, is hij namelijk
niet besmettelijk meer.

4000

Vorig jaar zijn er, dankzij uw bijdrage, ruim
4.000 leprapatiënten volledig hersteld van lepra.
Ook dit jaar willen we samen met u dit aantal
leprapatiënten herstel bieden. Wat zou het mooi

zijn als we in 2017 nog meer dan 4000
leprapatiënten een nieuw leven kunnen
bieden!
Gemiddeld kost het herstel van een leprapatiënt € 250. Maar dit bedrag verschilt per
leprapatiënt en is afhankelijk van de hulpbehoefte. Sommige patiënten hebben zweren die
behandeld moeten worden, anderen hebben
een hersteloperatie nodig. Sommige kinderen
zijn van school gestuurd en zijn geholpen met
passend onderwijs. Anderen kunnen geholpen worden met microkrediet om een eigen
bedrijfje op te starten. Sommige leprapatiënten hebben letterlijk of figuurlijk een nieuw
dak boven hun hoofd nodig. Anderen hebben
hulp nodig bij de rehabilitatie en de terugkeer
naar hun dorp of familie.
Op het moment dat dit magazine naar de
drukker gaat staat de teller op 593 leprapatiënten. 593 patiënten, die dankzij uw
bijdrage een nieuw bestaan kunnen opbouwen. Bijvoorbeeld door medische zorg,
hersteloperaties en rehabilitatie. Maar ook
door hulp met basisvoorzieningen zoals eten,
drinken en onderdak. Of met een opleiding,
zodat leprapatiënten op termijn zelf voor een
eigen inkomen kunnen zorgen. Of hulp bij de
terugkeer naar hun familie en voorlichting in
hun dorpen of steden.

8 Recover 1 • 2017

Huidige stand:
0 5 9 3
4000

3000

2000

1000

Wilt u weten wat
de actuele stand is?
Kijk dan op
www.leprazending.nl/4000

VERSLAG

Bouwen aan
VERANDERING
Anne-Meike en Leanne
reisden vorig jaar met
een groep jongeren van
World Servants naar een
project van Leprazending
in Chaungsone, Myanmar.
Daar bouwden ze, samen
met de lokale bevolking,
aan een opvanghuis
voor mensen met een
lichamelijke beperking.

I

n Myanmar worden jongeren
met een beperking achtergesteld.
Ze hebben weinig kans om zich
te ontwikkelen en een eigen
bestaan op te bouwen. Ondanks
dat de overheid probeert het aantal
gevallen van lepra terug te dringen, zijn
er toch jaarlijks meer dan duizend
nieuwe patiënten. Myanmar is één van
de landen met het grootst groeiend
aantal leprapatiënten. Mensen met
Lepra komen vaak in een te laat stadium
naar een ziekenhuis. Om leprapatiënten
met een handicap beter te ondersteunen
hebben we in Myanmar 17 Disabled
Resource Centers (DRC´s) opgezet. In
zo’n centrum krijgen patiënten fysiotherapie, maar ook begeleiding om terug te
keren in de maatschappij.

Doelen

• Veel jongeren met een beperking
wonen ver weg van school. Hun
ouders kunnen de kosten van het
dagelijks vervoer niet betalen. Met
de bouw van het studentenhuis
worden 25-50 jongeren in staat gesteld
om verder te leren op de middelbare
school.
• Omdat dit huis op het terrein wordt
gebouwd waar ook een revalidatiecentrum is gevestigd kunnen de
jongeren beter begeleid en behandeld
worden.
Anne-Meike: ‘Het was een mooi
project! We mochten voor mensen
met een beperking een plek creëren
waar ze zich veilig en thuis kunnen
voelen. De lokale mensen zijn zo enorm
liefdevol. Prachtig om te zien hoe ze
klaar staan voor de ander. Als groep
voelden we hierdoor ook een verbondenheid met deze mensen. Tijdens het
project kwamen er een aantal mensen
met een beperking langs en toonden ze
hun inzet door te helpen. Plezier straalde
van hun gezicht. Dat heeft me wel
geraakt.’
Leanne beleefde een ontmoeting met
één van de kinderen tijdens ditzelfde
project: 'Ik mocht met één van de
Zelf meebouwen aan verandering?
Komende zomer gaan er weer reizen
naar verschillende projecten van
Leprazending. Kijk dan op www.
leprazending.nl/handuitdemouwen
voor meer informatie.

Het is zo
belangrijk dat meer
kinderen deze
aandacht krijgen.
kinderen werken. Het is schrijnend om
te zien dat er voor deze kinderen nog
vrijwel geen opvanghuizen zijn! Er is erg
weinig kennis over hoe om te gaan met
een beperking. Door middel van het
opvanghuis, is er een 'normaal' bestaan
mogelijk voor deze kinderen. Een huis
waar er naar de kinderen omgekeken
wordt en waar ze echt liefde ontvangen!
Ze genoot van de aandacht die ze van
ons kreeg. En het is zo belangrijk dat
meer kinderen deze aandacht krijgen.'

Recover 1 • 2017 9

TEKST GERT VISSCHER BEELD GERT VISSCHER

STEEK JE
HAND UIT
BEZOEK DE

STEEK JE HAND
UIT TOUR
VAN LEPRAZENDING

Een avond over gerechtigheid.
In samenwerking met Leprazending organiseren
diverse artiesten een inspirerende avond over gerechtigheid. Met "zandtovenaar" Gert van der Vijver,
Annemieke Koelewijn en Gert Visscher.

NaaR MENSEN
MET LEPRA

APRIL
28 20.00 UUR

Locatie:
Rafaelgemeente
Amersfoort

RESERVEER NU JE TICKET
OP WWW.TRUETICKETS.NL
Wilt u het Steek-je-hand-uit event
uitnodigen voor uw kerk? We komen
graag naar u toe, bel ons (0557600500) of kijk op www.leprazending.nl/steekjehanduit
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KORTE
BERICHTEN

COLUMN

TOENAME

MEDE DANKZIJ UW STEUN!

NIEUW LEPRAZIEKENHUIS
BANGLEDESH: BETERE ZORG VOOR
LEPRAPATIËNTEN
Er werd al tijden naar uitgekeken:
de bouw van een nieuw afdeling
bij ons ziekenhuis in Niphamari
(Bangladesh). En eindelijk is het
gebouw nu klaar! Het oude
gebouw was niet meer gebruiksvriendelijk. Het nieuwe gebouw
brengt zowel het personeel als
de patiënten hoop. De leprapatiënten hebben nu veel meer ruimte en verblijven in een mooie en
schone omgeving. Het personeel kan in het nieuwe gebouw hun
werk veel beter uitoefenen! Inmiddels is er ook een reorganisatie
doorgevoerd waardoor geen medisch personeel ontslagen hoefde
te worden en we de voorzieningen voor leprapatiënten op peil
hebben kunnen brengen. Dank u wel voor uw bijdrage daaraan!
In mei zal de EO een serie documentaires uitzenden over het
ziekenhuis in Bangladesh. Kijk voor het uitzendschema op
www.leprazending.nl/televisie

n
Uw Air Miles zij
geld waard!
Air Miles aan
Wist u dat u ook uw gespaarde
Op de website www.
Leprazending kunt doneren?
de roze knop “mijn
airmiles.nl/mijn kunt u onder
n naar iemand
Air Miles” punten overboeke
444 817 352.
anders. Ons kaartnummer is
onze medeDankzij uw Airmiles kunnen
blijft er meer
werkers goedkoper vliegen en
razorg!
geld over voor de directe lep

leprapatiënten
DOOR COR VAN LEEUWEN
Al een aantal jaren ligt het aantal nieuw geregistreerde
leprapatiënten tussen 250.000 en 200.000. Het lijkt
moeilijk het totaal aantal besmettingen verder terug te
dringen. In de meest recente cijfers (die gaan over 2015)
zien we dat het totaal aantal leprapatiënten weliswaar is
afgenomen, maar dat het percentage kinderen met lepra
is gestegen (naar ca. 50.000 patiënten per jaar!). Ook in
sommige regio’s stijgt het aantal leprapatiënten weer. In
Zuid-Oost Azië is het aantal leprapatiënten met bijna 1%
toegenomen, in Afrika zelfs met meer dan 7,5%. Driekwart
van alle nieuw ontdekte leprapatiënten woont in
Zuid-Oost-Azië, in landen als India, Bangladesh, Myanmar
en Indonesië. Volgens de WHO kan de stijging voor een
deel worden verklaard doordat er actiever wordt gezocht
naar nieuwe lepragevallen. Dat is dan een positief bericht.
Maar er zit ook een negatieve kanttekening aan: blijkbaar
is er de voorgaande jaren te weinig actief gezocht naar
nieuwe patiënten. En hoeveel leprapatiënten worden er
zo wereldwijd gemist? Positieve berichten komen er uit
Zuid-Amerika. Het aantal leprapatiënten in Brazilië daalde
in 10 jaar tijd van ruim 44.000 naar 26.000. Een daling van
40%! Toch staat Brazilië nog altijd op de 2e plaats in de
ranglijst nieuwe leprapatiënten per jaar.

210.758

nieuwe geregistreerde leprapatienten

14.059

nieuwe geregistreerde leprapatienten
met onomkeerbare handicaps (7%)

18.796

kinderen (9%)

81.860

vrouwen (39%)
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PUZZEL

Winkelen &

DONEREN TEGELIJK!
WWW.LEPRAZENDING.NL/WEBSHOP

Voor Moederdag, of zomaar: in de webshop van Leprazending
vindt u mooie, sfeervolle cadeauartikelen. Met uw aankoop maakt
u niet alleen iemand in Nederland blij, maar ook een leprapatiënt
in Afrika of Azië. De opbrengst van de producten uit de webshop
gaat namelijk naar de projecten van Leprazending. Zo helpt u
leprapatiënten met medicijnen, onderzoek en medische zorg.

MOEDERDAGTIP!

Windlichten
Deze windlichten hebben
een mooi strak ontwerp.
Kies uit een persoonlijke
boodschap of Bijbeltekst.
Grind en theelichtje
worden bijgeleverd.

€ 9.95

€ 9.95

Windlicht ‘De Heer is jouw licht’
9,5 cm doorsnede, H 8 cm (small),
blauw glas

Windlicht ‘Geloof, hoop & Liefde’
9,5 cm doorsnede, H 8 cm (small),
blauw glas

Ga voor nog veel
meer windlichten,
andere cadeauartikelen, boeken,
CD’s en DVD’s naar
www.leprazending.nl/
webshop
12 Recover 1 • 2017

€ 9.95
Windlicht ‘Mama, ik hou van jou…’
9,5 cm doorsnede, H 8 cm (small) ,
ivoorkleurig glas

Luisteren en

VERBINDEN

Het is een donkere ochtend
in januari, en ik kijk uit het
raam. Er ligt sneeuw, en
ook nog eens een dik pak.
De reis gaat vandaag naar
Kilder, een klein plaatsje
nabij Doetinchem. Mijn
collega Nico woont daar in
een oude woonboerderij,
genaamd Grace. We gaan daar heen voor een
teamdag met alle medewerkers en vrijwilligers van
Leprazending. De dag begint met een survivaltocht
door het besneeuwde bos, op weg naar het
hoogste punt van Montferland. Op het uitkijkpunt
ontvangen we de opdracht van dominee Sander
Ris. Aan de hand van ervaringsverhalen van
leprapatiënten, mogen we ontdekken wat God ons
wil zeggen. Alleen of in kleine groepjes, biddend of
pratend, lopen we door het besneeuwde bos.
Gelukkig kunnen we daarna opwarmen in het huis
van Nico. Aan de hand van een flipover delen we
onze ervaringen met elkaar. Luisteren en verbinden
is het thema van deze dag. Een thema dat centraal
staat in het werk van Leprazending. We luisteren
naar elkaar, naar patiënten en naar donateurs. En
we luisteren naar wat God ons wil zeggen. Door de
verhalen te vertellen over mensen die getroffen
worden door lepra willen we hen verbinden met
donateurs in Nederland. Door (bijvoorbeeld) een
kaart te sturen vanuit Nederland, laten we onze
verbondenheid blijken. Daarom sluiten we de dag
af met het maken van creatieve kaarten. Die we
als bemoedigende groet zullen opsturen naar
een leprapatiënt.

DOOR GERDINE DEN BESTEN (VRIJWILLIGER)

COLUMN & WEBSHOP

Bid mee!
Wilt u meebidden voor onze

Prijspuzzel
Los de kruiswoordpuzzel op en neem daarna de letters over in de vakjes die
eronder staan zodat 3 woorden ontstaan. Stuur deze oplossing vóór 1 mei 2017
naar puzzel@leprazending.nl en u maakt kans op een cadeaubon van onze webshop.

leprapatiënten, onze artsen en
verpleegkundigen? Ga naar
www.leprazending.nl/gebed en
schrijf u in voor de gebedsbrief
(verschijnt eens per 2 maanden)
of de gebeds-email (wekelijks).

De oplossing van de
vorige puzzel
(november 2016) was:
Steek je hand uit.
De prijswinnaars
Mevrouw T. Nijsse, Mevrouw R. Verheul en
Mevrouw R. Dijkstra hebben hun prijs (CD
‘vreugde van mijn hart’ Sela) inmiddels
toegestuurd gekregen.

Horizontaal

2 proces van genezing; 8 ongebonden; 10 bevel; 11 vaartuig van Noach; 13 evangelische omroep; 14 Engelse prinses, voormalige
beschermvrouwe van The Leprosy Mission; 16 lidwoord; 17 wettelijk aansprakelijk; 18 management team (afk.); 20 schuine lijn
van hoek naar hoek; 24 aantal leprapatiënten dat we in 2017 willen helpen om een nieuw bestaan op te bouwen; 27 lichaamsdeel; 28
oud (dialect); 30 patronen (op stoffen e.d.); 32 ongeveer (afk.); 34 Nederlands Dagblad; 35 rivier (Sp.); 37 hoofddeksel; 39
groente; 40 land dat centraal staat in deze Recover.

Verticaal

1 wild zwijn; 2 pers. Voornaamwoord; 3 muisarm; 4 oudste leden van een familie of stam; 5 tangens; 6 schuifbak; 7 gele kleurstof;
9 Reformatorische Omroep; 12 Reformatorisch Dagblad; 14 ermee; 15 grootste rivier van Zuid-Amerika; 17 terp; 19 oude Chinese
maat en munteenheid (mv); 20 projectieplaatje; 21 Gadolinium (afk.); 22 Nikkel (afk.); 23 Londen (afk.); 29 christelijke omroepvereniging; 31 eerste mens; 33 drietenige luiaard; 34 Nederland; 36 Openbaar ministerie; 37 vader; 38 tot en met; 39 senior.
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KIDS

TEKST COR VAN LEEUWEN

Weet jij wat een
handicap is?
PUZZEL

Een stukje van het
nieuwe opvanghuis
staat er al, alleen liggen
de stenen niet in de
goede volgorde. De
eerste steen ligt goed.
Kun je de andere stenen
er in de juiste volgorde
achter leggen? Als je
dat goed doet ontstaat
er een spreekwoord.
Stuur de oplossing naar
puzzel@leprazending.nl.
Zet je leeftijd en je
adres erbij, dan sturen
we je een klein
cadeautje toe.

Lees er meer
over op
pagina 9!

nee, jij hebt
lepra.

nee, jij hebt
lepra.
Hé, waar gaan
jullie naartoe?
mag ik mee?

Rafi
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..............

..............

jullie willen
zeker niet met
mij spelen?

..............

..............

..............

ik wil ze graag
testen. Zullen wij
samen voetballen?.

nee, want jij
hebt lepra.
vroeger was ik
profvoetballer, nu maak ik
krukken voor mensen
met lepra.

Wow!

Illustratie: www.micheldeboer.net

..............

Hé, mag ik mee
voetballen?

Ken je kinderen met een handicap?
Als je een handicap hebt, kan het zijn
dat je een hand of voet mist. Of dat
je niet kan lopen of zien. Sommige
kinderen zijn gehandicapt door lepra.
Zij wonen vaak in Afrika of Azië.
Die kinderen zijn meestal niet welkom
op school. Of mogen niet meespelen met andere kinderen. Daarom
bouwen we voor deze kinderen een
speciaal opvanghuis. Zodat er toch
voor hen gezorgd wordt. Anne-Meike en Leanne hebben geholpen
met het bouwen van zo’n huis.

Geef vandaag herstel
aan een leprapatiënt
als Nutan!
Wilt u één leprapatiënt helpen op zijn
of haar weg naar herstel? Word dan
Herstel-Eén-sponsor. In één jaar tijd helpt
u een leprapatiënt op weg naar genezing
en terugkeer in de maatschappij. Bovendien wordt u op de hoogte
gehouden van het herstelproces van
leprapatiënt Nutan. Zodat u kunt zien
hoe uw bijdrage levens verandert.

Ga naar www.leprazending.nl/herstel1
of vul de antwoordbon in en help één
leprapatiënt per jaar.

Ja, ik geef herstel aan een leprapatiënt



Hierbij machtig ik Leprazending om deze bijdrage tot wederopzegging van mijn rekening af te schrijven.

Ik geef een maandelijkse bijdrage van
O 21,- voor het herstel van één leprapatient
Ik geef een maandelijkse bijdrage van
O 10,50 voor het herstel van één leprapatiënt*

IBAN nr.
Naam

				

Straat + nr.
Postcode

Woonplaats

Tel.				

Ik geef een ander maandelijks bedrag,
namelijk O

m/v

Geb. datum

E-mailadres
Datum

			

Handtekening

* Leprazending zoekt één andere donateur die de overige kosten van het herstel
voor zijn/haar rekening neemt. Samen werken we zo aan het herstel van één
leprapatiënt in één jaar.
Door ondertekening van deze machtiging geeft u toestemming aan Lepra-zending
om rond de 25e van de maand een incassoopdracht te sturen naar uw bank om het
gewenste bedrag van uw rekening af te schrijven. Incassant ID: NL82ZZZ410390280000

20170699

Vul ook de achterzijde in als u meer informatie wenst.

NALATEN

Nog elke dag krijgen 575 mensen te horen dat
ze lepra hebben. Als je dit bericht krijgt stort je
wereld in. Je bent ziek, raakt verminkt, mensen
vermijden je en de toekomst is onzeker. Gelukkig
krijgen leprapatiënten in de ziekenhuizen van
Leprazending liefdevolle zorg en ondersteuning.
Uw nalatenschap kan ook in de toekomst helpen
levens te herstellen. En er aan bijdragen dat deze
wereld uiteindelijk lepravrij wordt. Wilt u meer
informatie? Vraag dan het gratis erfenisdossier en
de brochure ‘Nalaten’ aan met onderstaande bon,
ga naar www.leprazending.nl/nalaten of bel naar
055 - 76 00 500.

van

MEER W
ETEN
OVER
NALAT
E
VRAAG
HET ER N?
FENISDOSSIE
R AAN!


Ja, ik wil graag meer informatie
Ik ontvang graag het gratis erfenisdossier

Naam

				

en de brochure nalaten

Straat + nr.

Ik ontvang graag informatie over periodiek
schenken

Postcode

Woonplaats

Tel.				
E-mailadres
Datum

		

*Doorhalen wat niet van toepassing is.

Stuur deze antwoordbon in een gesloten envelop naar:
Leprazending
t.a.v. Cor van Leeuwen
Antwoordnummer 548
7300 WB Apeldoorn
(postzegel niet nodig)

Geb. datum

m/v*

