
160.000  
(ex) lepra- 

patiënten in 
Mumbai

ACHTERGROND

Dreigende  
hongersnood 

Tsjaad 
COLUMN

Re     MAGAZINE OVER HERSTEL VAN LEPRA

"Ik kan mijn  
familie weer  

onderhouden!"
HERSTELD

"Deze mensen 
geven wel 
om mij"

Sabita | pagina 4



Verlangen naar 
gerechtigheid 

UIT HET HART

5840995

Rahia • pagina 13

10 Fotoreportage
Stage aan de voet 
van de Himalaya

9 13HERSTELD! Donateur in 
beeld
"Leprapatiënten 
zijn dubbel  
getroffen"

IN DIT 
NUMMER

4
"Deze mensen 
geven wel 
om mij"

Sabita heeft lepra en 
leeft op straat

8 Korte berichten
12   Dreigende hongers-

nood in Tsjaad
14   In actie voor jongeren 

met lepra

"Ik kan mijn 
familie weer 
onderhouden!" 

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 
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Terwijl ik deze ‘Uit het Hart’ schrijf, verschijnt op mijn mobiel 
het bericht dat de 18-jarige dochter van staatssecretaris 
Blokhuis is overleden aan een plotseling opkomende ziekte. In 
een beklemmende heftige tijd staan de ouders met lege 
handen. Hoe graag ze ook hadden gewild, ze konden niks doen 
om hun dochter te beschermen. Vreselijk. 

Wanneer je ziek wordt, zijn de mensen om je heen van 
groot belang. Ouders die beschermen, een overheid die 
zorgt, vrienden die klaarstaan. Wanneer iemand de 
diagnose lepra krijgt, gebeurt het tegenovergestelde. 
Buren, vrienden, de overheid en vaak zelfs ouders zijn 
bang en keren zich af. 

Vorig jaar hoorde ik het levensverhaal van Lok 
Thapa uit Nepal. Toen hij als kind lepra kreeg 
werd hij door zijn ouders en familie alleen 
het bos ingestuurd. In een situatie waarin 
hij bescherming en steun nodig had, was 
hij totaal alleen. Vreselijk. Elke twee 
minuten hoort iemand in de wereld dat 
hij lepra heeft. Ongeveer 10% daarvan is 
kind. Bij hoeveel van hen keren ouders, 
familie en vrienden zich tegen het kind?

De machteloosheid uit beide verhalen 
doen opnieuw een roep op mijn 
verlangen naar gerechtigheid.
Daarom streef ik ernaar om door te gaan 
om het goede te bewerken. Vanuit hoop 
op en geloof in God, wiens ontferming 
naar ieder uitgaat. Doet u mee?

Henno Couprie
Directeur Leprazending Nederland
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EEen bus, omgetoverd tot rijdende gezondheids-
kliniek, stopt naast het tentenkamp. Een 
jon    geman stapt uit en begroet de leprapatiën-
ten met een lach. Hij pakt wat spullen en be gint 
Chai (Indiase thee) uit te delen aan de patiënten 
die al een rij naast de bus vormen. Zijn naam is 
Ajay en hij is één van de medewerkers van het 
Karunaproject. Dit project richt zich, met een 
rijdende gezondheidskliniek, op leprapatiënten 
die op straat leven. Ook andere minderheids-
groepen bezoeken de kliniek, zoals prostituees 
en mensen die besmet zijn met HIV. 
Veel van dit soort ‘leprakampen’ ontstaan 
onder viaducten of aan de rand van sloppenwij-
ken. Bewoners hebben meestal niet veel meer 
dan wat plastic en karton om een soort tentje 
van te maken. De leprapatiënten wonen samen, 
zodat ze elkaar kunnen helpen, maar vooral 
vanwege veiligheid. Er ligt namelijk altijd 
gevaar op de loer. Drugsverslaafden proberen ‘s 
nachts het weinige geld wat er is te stelen. In de 
meeste kampen wonen daarom zo’n 25 mensen, 
zo is er altijd iemand die de wacht kan houden.

Ajay, zelf afkomstig uit een arme familie, is 
opgegroeid in het noorden van India. Vanuit 
zijn kerk is hij inmiddels veertien jaar betrok-
ken bij het Karunaproject. Hij is assistent van 
Claude; de chauffeur. Op een dag hoopt Ajay 
zelf de bus te besturen. Nu richt hij zich vooral 
op het registreren en verzorgen van de leprapa-
tiënten die op straat leven. Op zondag komt 
vaak de hele kerk mee naar het leprakamp. 
Samen met de patiënten houden ze dan hun 
kerkdienst op straat.

MEDICIJN
Eén van die leprapatiënten is Sabita (66). Al 
sinds haar zeventiende heeft ze lepra. Er was in 
die tijd nog geen medicijn tegen lepra beschik-
baar. Sabita werd daarom pas drie jaar later 
behandeld. De ziekte heeft daardoor grote 
schade aan haar lichaam aangericht. Haar 

Aan de rand van een drukke weg in de miljoenenstad Mumbai staat een 
verzameling zelfgemaakte hutjes. De bewoners zijn leprapatiënten die door 
familie en vrienden zijn verstoten. Voorbijgangers lopen met een grote 
boog om het tentenkamp heen. De angst om door lepra besmet te worden 
is groot. Niemand lijkt om te kijken naar deze groep mensen. Tot er een 
grote witte bus het ‘leprakamp’ binnen rijdt…

SABITA  
(66) HEEFT 
LEPRA EN 
LEEFT OP 
STRAAT

>

"Ik word 
eindelijk 

weer gezien"
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In India is het aantal mensen met lepra 
schrikbarend hoog. Maar liefst 60% van alle 
leprapatiënten wereldwijd woont in India. 
In Mumbai, de grootste stad van het land, 
wonen naar schatting 160.000 leprapatiën-
ten. Er zijn geregeld berichten in het nieuws 
van mensen met lepra die uit het openbaar 
vervoer geweerd worden. Zelfs degenen die 
bedelen om te overleven, worden vermeden 
als ze zichtbaar lepra hebben. Daar komt 
nog bovenop dat overheidssystemen 
leprapatiënten ook nog actief discrimineren. 

Leprazending helpt. In 14 ziekenhuizen, 6 
vakscholen en 7 community programs zoals 
het Karunaproject krijgen leprapatiënten in 
India medische en liefdevolle zorg. Naast 
deze zorg zet Leprazending zich actief in 
tegen discriminatie van leprapatiënten.

ACHTERGROND
Medische zorg & 
scholinghanden zijn bijvoorbeeld blijvend misvormd. 

Toen haar familie hoorde dat Sabita lepra had, 
gooiden ze haar op straat. Veel leprapatiënten 
maken hetzelfde mee als Sabita. Ze worden 
door vrienden en familie verstoten. 

ONWETENDHEID
Dat er in India zo’n groot stigma op lepra rust 
heeft meerdere redenen. Allereerst is er weinig 
kennis over de ziekte. Maar weinig mensen 
weten dat lepra te genezen is. En dat na gene-
zing geen besmetting meer mogelijk is. Verder 
speelt ook religie een grote rol. Er wordt 
gedacht dat lepra een straf is op zonde. Niet 
alleen hindoes, maar ook christenen denken 
vaak dat iemand gezondigd heeft. 

WEES
Verstoten door haar familie leeft Sabita jaren-
lang in eenzaamheid, tot ze haar man ontmoet-
te, ook een leprapatiënt. Ze trouwden en kregen 
een zoon. Maar enkele jaren geleden stierf haar 
man. Toen sloeg het noodlot pas echt toe voor 
Sabita. Haar zoon werd opeens bang voor de 
ziekte van zijn moeder. Ook hij liet Sabita in de 

steek, sindsdien leeft ze op straat en moet ze 
bedelen om rond te komen. Met tranen in haar 
ogen vertelt Sabita haar verhaal: “Ik vind het 
heel moeilijk om over te praten. Er is één ding 
wat ik echt mis: de liefde van mijn familie. 
Hoewel mijn familie nog leeft, voel ik me 
helemaal alleen. Het is alsof ik wees ben. Dat is 
waarom ik op straat leef.”

AANDACHT
Sabita is niet de enige leprapatiënt die op straat 
leeft. De rijdende gezondheidskliniek van het 
Karunaproject helpt meer dan 1500 leprapati-
enten in de sloppenwijken van Mumbai. Veel 
van hen zijn officieel genezen van lepra, maar 
leven alsnog met de gevolgen van de ziekte. 
Bijvoorbeeld door blijvende schade aan de zenu- 
wen. Patiënten voelen het niet als ze zich stoten 
of verbranden en lopen dus snel wonden op.

Sinds kort werkt het Karunaproject op een 
andere manier. Patiënten worden niet meer 
alleen verzorgd, maar leren vooral hoe ze dingen 

Linksboven: Ajay 
voor de bus waarin 
leprapatiënten die 
op straat leven 
hulp krijgen. 
Rechtsonder: Een 
patiënt met een 
verminking aan 
haar arm wacht  
op hulp. 

Dankzij uw 
steun is er 
weer hoop  
voor Sabita

Leprapatiënten in India kunnen niet  
zonder uw steun en gebed! Ga naar 
www.leprazending.nl/india of geef via 
NL75 INGB 0003 2439 99 o.v.v. India.

Mijn eerste gedachte 
is: “Wat erg voor 
Sabita dat lepra niet 
eerder is ontdekt”. Het 
is niet voor te stellen 
hoeveel lijden er dan 
bespaard had kunnen 
worden. Sabita voelt 
zich helemaal alleen, 
ze voelt zich een wees.  
 Dit raakt mij.  De familie van Sabita laat 
haar in eenzaamheid achter als bedelaar. 
Terwijl voorbijgangers met een boog om 
mensen met lepra heen lopen. Daarom vind 
ik het werk van Leprazending zo relevant, er 
worden letterlijk levens hersteld. Het is een 
hoopvol vooruitzicht dat als lepra vroegtijdig 
wordt ontdekt, er uitzicht is op een volwaar-
dige plek in de maatschappij.

>>DIT RAAKT MIJ 
MARK VAN DEN BERG
fondsenwerver Leprazending

   >

•

60% van  
alle leprapatiënten 
komt uit India

inwoners

1,3 
miljard

18% van de 
wereldbevolking 
woont in India

INDIA

zelf kunnen doen. Patiënten met open wonden 
leren bijvoorbeeld hoe ze die op een hygiëni-
sche manier moeten verzorgen. Wanneer 
patiënten goed voor zichzelf kunnen zorgen, 
rijdt de bus door naar een ander deel van de 
stad. Sabita bezoekt de rijdende gezondheids-
kliniek elke week. Naast medische zorg komt ze 
vooral voor de liefdevolle aandacht. “Ik voel me 
hier veilig en weet dat deze mensen om mij 
geven”, aldus Sabita. 

REPORTAGE
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Hersteld! 
SAMIR HEEFT NU EEN SUCCESVOL BEDRIJFJE

Hoe pak je de draad weer op na 
een periode van ziekte? Eenmaal 
genezen moeten veel leprapatiën-
ten hard knokken voor een plekje 
in de maatschappij. Soms doen ze 
dat alleen, soms met een beetje 
hulp. Allemaal met hetzelfde doel: 
een hersteld leven!
“Ik was zestien toen ik witte vlekjes op mijn huid 
ontdekte. Een vriend zei dat ik naar het ziekenhuis 
moest gaan. Daar hoorde ik dat ik lepra had. Ik was 
bezorgd en schaamde me voor mijn ziekte. Gelukkig 
heb ik verder geen verminkingen aan lepra overge-
houden: het was op tijd ontdekt. Na mijn behande-
ling van twee jaar, vertelde een arts dat ik een 
opleiding kon volgen in Bankura. Daar zit naast een 
lepraziekenhuis ook een vakschool. Ik koos voor een 
training tot motormonteur. Een goede keuze: 
inmiddels heb ik al enkele jaren een succesvol 
bedrijf. Ik kan mijn familie onderhouden en heb 
zelfs zeven mensen in dienst! Zonder de vakschool 
van Leprazending was dit mij nooit gelukt.” 

"Ik kan mijn 
familie weer 
onderhouden!"

Samir Phraksiha
Land: India
Leeftijd: 36
Beroep: Motormonteur
Kreeg lepra in: 1998 
Behandeling: Multi-drug therapy

Lepra is een ziekte die wordt 
veroorzaakt door een bacterie. 
Gelukkig is deze leprabacterie 
goed te genezen met medicij-
nen. Maar uit nieuwe onder-
zoeken blijkt nu dat de ziekte 
aan het veranderen is. Onder-
zoekers denken dat de bacterie 
bestand raakt tegen het 
bestaande medicijn. Als dat uit 
onderzoek blijkt, zou lepra een 
veel gevaarlijkere ziekte 
kunnen worden. Mede daarom 
is het onderzoek naar de ziekte 
ontzettend belangrijk. 

 Meer weten over de 
leprabacterie? Bekijk een 
filmpje met uitleg op www.
leprazending.nl/wat-is-lepra

Onderzoek van 
belang

KORTE BERICHTEN

18-21 mei  
Pinksterconferentie 
Opwekking. 
Leprazending staat met 
een stand in de Mission- 
Expo. Welkom!  
Meehelpen in de stand 
van Leprazending? Bel 
Henriët  t 055-7 600 500 / 
info@leprazending.nl.

AGENDA

Misschien heeft u dit bericht afgelopen jaar al 
voorbij zien komen. Sajidha Begum (65) uit India 
kreeg geen pensioen meer omdat ze geen vinger- 
afdrukken kon geven voor haar identiteitskaart. 
Haar vingers zijn namelijk kapot door lepra. Een 
arts in het ziekenhuis waar Sajidha verblijft werd 
geraakt door het verhaal. Hij schreef zijn zorgen in 
een brief die werd gepubliceerd in een lokale krant. 
Dankzij de media-aandacht die daarop volgde is er 
een oplossing gevonden voor Sajidha. Een heleboel 
andere leprapatiënten lijden helaas alleen nog 
steeds onder deze vorm van discriminatie. 

Geen vingers, geen pensioen!

Dankzij u in 2017  
4854 patiënten hersteld 
De afgelopen jaren is er in veel landen een 
stijging merkbaar in het aantal nieuwe lepra-
patiënten. In 2017 vroegen we daar met de 
actie ‘herstel4000’ aandacht voor. Het doel: 
4000 leprapatiënten een hersteld leven bieden. 
Dankzij uw steun werd dat doel ruim gehaald.  
Namens alle 4854 leprapatiënten die afgelo-
pen jaar een hersteld leven kregen: bedankt!

 Ook dit jaar voeren we actie, nu voor 
kinderen en jongeren met lepra. Ga snel 
naar pagina 14 en doe mee!

2000

3000

1000

Eindstand!
4 8 5 4

4000

In Tsjaad dreigt hongers-
nood. Daarnaast heersen er 

veel ziektes. Bid voor de 
bevolking van dit land en 

voor veldwerker Geeske Zijp.

 Elke dag meebidden? Vraag 
de gebedskalender aan via  

info@leprazending.nl 

Bid voor...
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D

Terwijl het grootste deel van hun klasge-
noten hun eerste werkervaring opdeed in 
een Nederlands ziekenhuis, reisden Diana 
en Lotte voor hun stage af naar Nepal. 
Vier maanden lang hielpen ze daar de 
artsen en verpleegkundigen in Ananda-
ban Lepraziekenhuis. 

Diana en Lotte: “Onze eerste stagedag begon 
feestelijk met de opening van de nieuwe spoedei-
sende hulp. Sinds de aardbeving in 2015 zat deze 
afdeling in een noodtent. Iedereen was erg trots 
op het nieuwe gebouw! Het ziekenhuis is nog erg 
druk met de wederopbouw. Het is mooi om te 
zien hoe gemotiveerd en dankbaar het personeel 
is voor de steun die ze hierbij krijgen!
Tijdens de eerste week van onze stage was het op 
de mannenafdeling nog rustig, maar dat veran-
derde snel. Soms kwamen er wel 30 patiënten per 
dag voor wondverzorging. Daar waren we dan 
vaak de hele dag mee bezig. Een probleem van 
lepra is dat de ziekte kan zorgen voor grote open 
wonden. Op de afdeling ‘septic surgery’ worden 
daarom met kleine operaties leprawonden 
hersteld. Lotte mocht assisteren, stukjes bot 
verwijderen en hechtingen zetten. Bijzonder om 
te doen want dit zijn wonden die je in Nederland 
niet snel zal tegenkomen.

CREATIEF
In de Nepalese cultuur is het niet vanzelfsprekend 

dat de verpleging zich bezighoudt met de 
dagelijkse verzorging van de patiënt. Soms komt 
er familie helpen. Bijzonder om te zien dat de 
leprapatiënten ook elkaar helpen. Patiënten die 
kunnen lopen brengen bijvoorbeeld eten rond. 
Ook was er een man die hielp met het scheren en 
knippen van de andere mannen. Dit gebeurde 
gewoon allemaal op het balkon in de zon! Ook 
hebben we veel grappige, creatieve ideeën gezien 
door materiaalgebrek. Zo werd een opgeblazen 
handschoen gebruikt om doorligwonden te 
voorkomen. 

IMPACT 
Omdat leprapatiënten vaak een paar maanden in 
het ziekenhuis verblijven, hebben we ze echt 
leren kennen. Zo hoorde we bijvoorbeeld het 
verhaal van de 20-jarige Sita. Erg indrukwekkend 
om te zien wat voor impact lepra op het leven van 
een jonge vrouw heeft. Ook met het personeel 
hebben we een band opgebouwd. Zo werden we 
bijna elke week uitgenodigd voor de (Nepalese) 
Bijbelstudie.

Linksboven: Lotte 
en Diana voor het 
nieuwe Ananban-
dan ziekenhuisge-
bouw met het 
personeel.  
Rechtsboven: Een 
operatiekamer.
Links: Lotte en 
Diana. 
Linksonder: Lotte 
houdt tijdens een 
operatie de hand 
van een jonge 
patiënt vast.
Rechtsonder:  
Met patiënt Sita.

STAGE AAN DE VOET 
VAN DE HIMALAYA

"Dit zijn 
wonden die je in 
Nederland niet snel 

tegenkomt!"

VERPLEEGKUNDESTUDENTEN LOTTE EN DIANA IN NEPAL

Lees alle verhalen 
van Lotte en Diana 

op hun blog:
www.leprazending.nl/

nursesinnepal 
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DONATEUR IN BEELD

GEESKE ZIJP
Geeske Zijp uit Apeldoorn werkt als veld-
werker in Mongo in de provincie Tsjaad 

waar ze leprapatiënten opspoort en helpt. 
Ze verleent eerste zorg of verwijst patiënten 

door naar het ziekenhuis.

'Je bent 
gezien'

Het gaat er niet beter op in Tsjaad. Er is veel woede, steeds weer 
stakingen en nu ook nog een dreigende hongersnood. Vooral de 
regio Guera, in het midden van het land, is flink aangetast. Van 
meer dan de helft van de bevolking is de oogst zo goed als 
volledig verloren door gebrek aan regen en kou. Het ‘koude’ 
seizoen hoort gewoonlijk direct na het regenseizoen te begin-
nen. Dit jaar begon het drie maanden later en is de hele oogst 
van de berbere (een speciale graansoort) mislukt. Veel mensen 
zijn al uit hun dorpen weggetrokken op zoek naar voedsel. 
Gelukkig zijn er ook positieve momenten. Het leprawerk loopt 
goed. Al moeten we mensen altijd 
aanmoedigen om hun werk te doen. 
Maar een heel aantal patiënten is mooi 
genezen, sommige zelfs na de ergste 
leprareacties die je je kunt voorstellen. 
Grote wonden, klauwhanden, zware 
zenuwpijn, het komt allemaal voor. Als 
je er op tijd bij bent en met een goede 
behandeling start kan je heel mooie 
resultaten bereiken. 
De grootste beloning is de blijdschap 

van de patiënt en zijn of haar familie!
Bijvoorbeeld Adoum die zijn 

zoontje met een vervormde 
hand bij ons bracht. 

Eindelijk is hij 
genezen en gaat het wat beter met hem. Wat 

kan je dan nog meer wensen? Eén ding: een 
jaar van vrede en verzoening voor dit land! 

"De grootste 
beloning is de 
blijdschap van 
de patient en 
zijn of haar 
familie!"

Een vergeten  
(lepra)land?

DOOR LEPRAPATIËNTEN 
TE TEKENEN ZEG IK: 

DAGBOEK

Elke dag tekent ze minstens een uur. Het is geen hobby maar een liefheb-
berij. Heleen van Trigt (60): "Ik heb het tekenen ook echt lief. Een tijdje 
geleden ben ik begonnen met het tekenen van leprapatiënten. Jaren 
geleden wees iemand mij op het werk van Leprazending. Ik vond het een 
inspirerend doel, en ben direct gaan doneren. Door het lezen van een 
biografie van Pater Damiaan* heeft de ziekte grote indruk op mij gemaakt. 
Ik vind het zo bijzonder dat Christus zelf zich met leprapatiënten inliet. 
Daarnaast raakt het mij dat leprapatiënten vaak dubbel getroffen zijn." 

"Als je ziek bent, heb je juist hulp en nabijheid van anderen nodig. 
Maar wanneer je lepra krijgt, is de kans groot dat je verstoten wordt." 

“Met tekenen probeer ik het tegendeel te doen voor leprapatiënten. In een 
levensecht portret breng ik iemand heel zorgvuldig aan het licht en zeg 
daarmee: ‘je bent gezien!’ En dat wil ik ook aan anderen laten zien. Soms 
breng ik ook het lijden in beeld, bijvoorbeeld een gezwachtelde hand. 
Maar ik teken ook graag mensen die genezen zijn en er blij uit zien. 
Wanneer ik doneer, geef ik dan ook het liefst voor de hele behandeling van 
een patiënt. Als je die kosten vergelijkt met wat wij in Nederland hebben is 
dat betrekkelijk weinig!”

De tekeningen die mevrouw van Trigt van verschillende leprapatiënten 
heeft gemaakt kunt u bekijken op onze website. Ga naar www.leprazen-
ding.nl/tekening 

*Pater Damiaan was een Belgische pater die bekend is geworden door zijn werk 
voor leprapatiënten.

WILT U  
LEPRAZENDING  

OOK STEUNEN MET 
UW TALENT?

NEEM CONTACT MET 
ONS OP VIA: INFO@
LEPRAZENDING.NL

¨

12 LEPRAZENDING.NL HERSTELT LEVENS 13



750

1500

Huidige stand:
0 2 5 0

AL 250  
JONGEREN 
HERSTELD!

1500 
JONGEREN
HELPEN IN 
2018
Het leven van 1500 jonge-
ren met lepra veranderen. 
Dat is ons doel dit jaar. In 
de eerste drie maanden 
van dit jaar hebben, dankzij 
uw steun, al 250 jongeren 
hulp gekregen! Met medi-
cijnen, een hersteloperatie 
en een opleiding kunnen 
jongeren als Aung weer aan 
hun toekomst werken. 

SNELLE  
OPSPORING  

EN DIAGNOSE  
VOORKOMT HAN-
DICAPS. DANKZIJ 
U ZIJN ER AL 250 

JONGEREN ALS 
AUNG GEHOLPEN.

UPDATE JAARCAMPAGNE

DOE MEE!
SAMEN MET U WILLEN  

WE DIT JAAR 1500  
JONGEREN HERSTEL GEVEN. 

HELPT U MEE? GA NAAR  
WWW.LEPRAZENDING.
NL/1500 EN HELP MEE.

Wanneer je jong bent en lepra krijgt, kan dat 
verschrikkelijke gevolgen hebben. Helemaal 
wanneer de diagnose (te) laat wordt ge-
steld. Toch geven jongeren met lepra de 
moed niet op. Bijvoorbeeld Aung, die pas 
zeven jaar was toen hij lepra kreeg: 

De vingers van zijn rechterhand zijn krom 
gegroeid en hij heeft een grote zweer aan zijn 
voet. Maar Aung kijkt positief naar de toe-
komst: "Ik wil graag een operatie krijgen, 
zodat ik kan werken en geld kan verdie-
nen om voor mijn moeder te 
zorgen." Met een hersteloperatie 
worden Aung zijn vingers weer 
recht gezet. Als hij daarna 
fysiotherapie volgt, kan hij 
straks zijn hand weer 
helemaal gebruiken.

Lepra is goed te genezen als 
de ziekte op tijd wordt 
ontdekt. Dankzij u kunnen 
veel jongeren als Aung een 
volwaardig leven leiden en een 
toekomst zonder lepra tegemoet zien!

Aung
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Mogen zij uw  
erfgenaam zijn?
Wanneer je vader of moeder lepra 
krijgt heeft dat voor een kind enorme 
impact. Je bent in je dorp, op school 
en soms zelf in je eigen familie niet 
meer welkom. Leprazending zet zich 
in voor deze kinderen van 
leprapatiënten. Met speciale scholen 
en studiebeurzen worden kinderen 
klaargestoomd om zichzelf straks te 
kunnen redden in de maatschappij. 
Want één ding is zeker: opgeven 
doen ze nooit!

Uw periodieke schenking of 
nalatenschap kan een groot verschil 
maken voor hun toekomst. Neem 
voor meer informatie contact op via 
telefoonummer 055 – 7 600 500 of 
info@leprazending.nl

"Wij willen 
later graag 
juf worden"


