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Iswar ontsnapt
uit armoede
HERSTELD

Van eenzame
vrouw tot lid
van de dorpsraad

“Stuk voor stuk zijn
het vechters”
Heidi Hoogvliet, medewerker Leprazending

UIT HET HART

India: een land
vol contrasten
Terugdenkend aan mijn reis naar India is vooral het contrast in
het land mij bijgebleven. Ik arriveerde op het meest luxueuze
vliegveld - Rajpur - dat ik ooit had gezien. Het ontbreekt er aan
niets. En direct buiten de luchthaven is slechts een uitgestrekte
vlakte vol met zand.
Ook het weelderige winkelcentrum waar de jonge Indiër Iswar
Sriwas werkt, is overweldigend. In het hoofdartikel leest u
meer over hem. Persoonlijk durfde ik, zelfs als westerling,
de dure winkels bijna niet binnen te stappen. En als ik
als medewerker van Leprazending dan wordt meegenomen naar het deel waar alleen het personeel mag
komen, dan is het aftandse interieur bijna pijnlijk.

Bid voor...
Veel leprapatiënten worden
uit hun eigen gemeenschap
verstoten. Leprazending
geeft voorlichting over lepra,
waardoor de angst voor
lepra afneemt. Bid dat
steeds meer mensen begrip
krijgen voor leprapatiënten,
en dat ze in hun omgeving
worden geaccepteerd.
Elke dag meebidden? Vraag
de gebedskalender aan via
info@leprazending.nl

Ik zie ook een groot contrast in de mentaliteit van de
Indiase jongeren en de jongeren in het rijke westen.
Tijdens mijn reis heb ik veel Indiase jongeren
gesproken, en stuk voor stuk zijn het vechters.
De door u gefinancierde korte beroepstrainingen
geven hen hoop op een beter leven. Je zult deze
jonge doorzetters niets horen eisen, niet horen
zuchten of steunen, en ook niet horen klagen.
Ze pakken alles aan.
Daar kunnen wij rijke westerlingen met al
onze mogelijkheden nog wat van leren.
Vaak realiseren we ons niet hoe goed we
het hier hebben.
Ik wil afsluiten met dankbaarheid.
Dankbaar dat u jongeren als Iswar helpt,
dankbaar voor alles wat we namens u
voor al die jongeren kunnen doen. U
maakt het verschil.

Heidi Hoogvliet
Program Monitoring Officer
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KORTE BERICHTEN

Gehandicapten
helpen elkaar

DIT RAAKT MIJ
ERIKA HAISMA

Teamleider communicatie

Lepra in Europa

Gehandicapten in Nepal bundelen hun krachten. Of de handicap nu is veroorzaakt door
lepra of niet. EO Metterdaad zendt hierover op
NPO2 vier keer dezelfde aflevering uit.
Kijkt u mee?
10-minuten uitzending:
Zondag 24 juni om 10.05 uur
Zondag 15 juli om 10.05 uur
25-minuten uitzending:
Zaterdag 30 juni om 18.21 uur
Zaterdag 21 juli om 18.19 uur

Dat de leprabacterie vanaf de
zestiende eeuw vrijwel geheel
uit Europa is verdwenen, heeft
niets te maken met de aanpassing van de bacterie. Duitse en
Deense onderzoekers kwamen
er namelijk achter dat de
bacterie in de loop der jaren
vrijwel niet is veranderd.
Daarvoor hebben ze het DNA
van de huidige leprabacterie
en lepralijders uit de middeleeuwen vergeleken. Wat wel
een oorzaak tot het verdwijnen
van lepra uit Europa zou
kunnen zijn is dat Europeanen
minder gevoelig werden voor
de bacterie, door natuurlijke
selectie. Leprapatiënten
werden toentertijd namelijk
afgezonderd en mochten niet
trouwen. Twijfelachtig blijft
het wel.De resultaten werden
in mei 2018 gepubliceerd in
Nature Communication.

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.

Als mensen in
de omgeving
doorhebben dat je
lepra hebt,
dan word je
ineens met de
nek aangekeken. Zelfs je familie
negeert je; mensen lopen met
een boog om je heen. Wat
moet je je intens eenzaam voelen. Ik kijk enorm op tegen een
man als Abu Rachid. Ondanks
zijn handicaps - want dat komt
er ook nog bij - blijft hij positief
en is hij vol goede moed. Dat
raakt mij. Ik heb daar diep
respect voor.

AGENDA
13 oktober
Ontmoetingsdag
Wij ontmoeten u graag
op onze jaarlijkse
ontmoetingsdag. Noteer
de datum alvast in uw
agenda.
Meer informatie volgt.

Directeur Ir. H.C. Couprie
Kantoor Arnhemseweg 1, 7331 BA Apeldoorn
Post Postbus 902, 7301 BD Apeldoorn
T (055) 7 600 500 E info@leprazending.nl
IBAN NL75 INGB 000 3243 999 KvK 41039028
Concept en vormgeving deelstraendejong.nl ISSN 1381-8414
Uitgave nr. 2, juni 2018 (verschijnt drie keer per jaar)
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JAAROVERZICHT

“LEPRA OVERWINNEN,
JAAROVERZ
LEVENS HERSTELLEN”
4.797 Patiënten o
€ 2.238.000
Giﬞen van particulieren
en organisaties

€ 101.000

Giﬞen van kerken

22.406

Behandelingen in projecten
waaraan NL heeﬞ bijgedragen

Besteding per gebied (in %)
OVERIG
2%
TSJAAD
12%

BANGLADESH
17%

ETHIOPIË
8%

Henno Couprie,
directeur Leprazending

Besteding van inkomsten (in %)
INDIA
14%

DR CONGO
11%
NEPAL
11%

Met de zin 'Stop lepra, herstel het leven van 4.000
patiënten' startten we het jaar 2017. En dankzij uw
hulp is dit een uiteindelijk totaal geworden van
4.797 mensen. Wij willen lepra een halt toeroepen.
Daar zetten we ons met hart en ziel voor in. Want
lepra ís te genezen én te voorkomen. Nog
belangrijker is dat we willen dat levens van
leprapatiënten herstellen. Want al deze patiënten
zijn dat één voor één waard.
Leprazending wil altijd kijken naar de mens
achter de patiënt. En elk mens verdient het om
waardig te leven. Hier zet Leprazending zich voor
in. Dat doen we niet alleen; gelukkig niet. We
doen dat dankzij onze achterban. Alleen door
hun steun – in middelen én in gebed – kunnen we
ons werk doen. Bovenal doen we ons werk in
afhankelijkheid.
Vanuit het besef dat alleen met Gods hulp we ons
in kunnen zetten voor onze medemensen ver weg.
Daar getuigen we ook van, hier in Nederland én in
de landen waar wij werken. Omdat we, gedreven
door Jezus’ liefde, het goede mogen doen. En
daar zijn we dankbaar voor.

MYANMAR
25%

74,5

2017

DOELSTELLING
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7,9

WERVING BATEN

BEHEER EN ADMINISTRATIE/OVERIGE LASTEN

71,5

2016

17,6

20,2

8,3

DOELSTELLING
WERVING BATEN
BEHEER EN ADMINISTRATIE/OVERIGE LASTEN
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ZICHT 2017

Mondiale inzet van Leprazending

ontvingen herstel

Focuslanden Leprazending

Uitvoerende landen TLM

Ondersteunende landen TLM
partnerlanden (ALM/Effect:Hope)
Mondiale inzet vanOverige
Leprazending
Focuslanden Leprazending

Uitvoerende landen TLM

Ondersteunende landen TLM

Overige partnerlanden (AL
M/ Effect:Hope)

Mondiale inzet van Leprazending
Focuslanden Leprazending

Uitvoerende landen TLM

Ondersteunende landen TLM

Overige partnerlanden (AL
M/ Effect:Hope)

1.177 582
families werden d.m.v.
noodhulp geholpen

kinderen kregen toegang
tot een vakopleiding

585 4.797

operaties in projecten
waaraan NL heeﬞ bijgedragen

patiënten ontvingen
via NL herstel

Bekijk het complete jaarverslag op www.leprazending.nl/jaarverslag

HERSTELT LEVENS
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HERSTELD

ISWAR IS TROTS OP
ZIJN NIEUWE BAAN
HEIDI BEZOEKT PROJECTEN IN INDIA
In een luxe winkelcentrum schenkt een stralende Iswar Sriwas
mij de lekkerste kop cappuccino in die ik ooit heb geproefd. Vol
trots laat de jonge Indiër zijn certificaat zien als bewijs dat hij de
cursus Gastvrijheid met goed gevolg heeft doorlopen. Aan dit
papiertje dankt hij deze mooie baan in een kleine koffietent.

A

Als kind heeft Iswar zijn
school niet afgemaakt. Zoals
zo veel arme kinderen is hij
vervroegd gestopt om zijn
ouders te helpen. Geld
verdienen was op dat moment
belangrijker dan in de schoolbanken zitten. Zijn moeder
heeft lepra, en had zijn steun
hard nodig om rond te komen.

de armoede te ontsnappen, en
die mogelijkheid heeft u hem
gegeven.

LICHAAMSTAAL

Zonder opleiding moeten deze
jongeren tegen een minimaal
bedrag dagelijks urenlang op
het platteland ploeteren. Vaak
houden ze dat niet lang vol:
het werk is lichamelijk erg
zwaar. Met de Community
Based Trainingen krijgen
jongeren als Iswar een nieuwe
kans en hoop voor de toekomst. U doorbreekt daarmee
de cyclus van armoede.

Door uw gift ziet Iswars
toekomst er nu rooskleuriger
uit. Hij heeft in Bilaspur de
training Gastvrijheid gevolgd.
Naast basisvaardigheden
leerde hij hoe hij met klanten
moet omgaan, kreeg hij les
over lichaamstaal, sociale
vaardigheden en onderwijs in
het runnen van een winkel.
Deze Community Based
Training is dé manier om uit
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Er zijn nog veel jonge Indiërs
als Iswar die u een nieuw leven
kunt geven. Met uw hulp
worden de kansen op werk
aanzienlijk verbeterd.

PLOETEREN

Droogte in
Tsjaad
Veldwerker Geeske Zijp vertelt dat mensen in Tsjaad nu
worden geteisterd door droogte. Door hoge temperaturen
en weinig regen is de oogst van de gierst bijna volledig
mislukt. En juist gierst – met pinda’s en sesam – is het
basis-ingrediënt voor alle maaltijden van een Tsjadiër.
Mensen met een handicap – bijvoorbeeld door lepra –
zijn juist bij zo’n ramp extra kwetsbaar.

Leren werkt!

Met uw gift steunt Leprazending
diverse vakscholen in India. Onder de
opleidingen zijn vooral de kortdurende
cursussen populair. Deze Community
Based Trainingen zijn onder meer
gevestigd in Champa, Faizabad en
Vizianagaram. Vaak wordt in samenspraak met de dorpsoudsten overlegd aan welke vakmensen behoefte
is, wat de kans op een baan aanzienlijk verhoogt. Jongeren in kleine
klassen van 15-16 mensen nemen
gedurende 9 weken (45 lesdagen)
deel aan een vakopleiding. Denk aan
een computertraining, naaicursus,
training tot verpleegkundige, lasser of
bijvoorbeeld de training gastvrijheid.
Gemiddeld is deze training € 318.
2000

1500

2015

2016

2017

2018

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.

Mahreb is zo’n voorbeeld. Hij is
leprapatiënt en werd blind na een
ernstige oogziekte. Momenteel is
hij samen met zijn vrouw bewaker
van een mangotuin. Toen veldwerker van Leprazending Geeske Zijp
hem vroeg wat het slechte regenseizoen voor hem betekent, zei hij:

"Mensen eten
bladeren van
de bomen"

In mijn dorp zijn mensen bladeren van bomen gaan eten. Ze
koken ze en vermengen het met wat bloem omdat er niet
genoeg bloem is om de traditionele dagelijkse pap te maken.
Niemand heeft geld omdat er geen graan is. De graanprijs is
zo hoog dat arme mensen geen eten kunnen kopen. Vrouwen
proberen hout bij elkaar te sprokkelen om dit vervolgens te
verkopen. Maar niemand koopt het hout omdat niemand geld
heeft. Iedereen doet wat hij kan om zijn familie te voeden.
Binnenkort start
Leprazending
een hulpactie om
de gehandicapte
mensen in Tsjaad
te helpen. Kijk op
onze website
www.leprazending.nl/noodhulp voor meer
informatie.
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Hersteld!
KINA PAKT DE DRAAD WEER OP

Hoe pak je de draad weer op na
een periode van ziekte? Eenmaal
genezen moeten veel leprapatiënten 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!
“Vijftien jaar geleden ontdekte ik witte vlekjes op
mijn huid. Ik ging naar het ziekenhuis, maar kreeg
geen medicatie. Ik werd steeds zieker, en had geen
gevoel meer in mijn hand en voet. Mijn familieleden
dachten dat ik een zondig mens was, en waren bang
voor mijn ziekte. Ze lieten me in de steek. Sindsdien
woon ik alleen. Gelukkig kwam er een medewerker
van Leprazending naar ons dorp. Hij gaf me gelijk
medicijnen en regelde een behandeling. Mijn leven
veranderde pas echt toen ik werd uitgenodigd door
de zelfhulpgroep in mijn dorp. Ik verdien nu mijn
eigen geld met het verbouwen van rijst. Ik heb
vrienden en ben gelukkig. Sinds kort ben ik zelfs lid
van de dorpsraad. Ik ben zo blij met al uw steun via
Leprazending. Ik hou van alle mensen die mij
hebben geholpen.”

Kina Mukhi Chakma

"Ik ben zo
blij met al
uw hulp"

Land: Bangladesh
Leeftijd: 65
Beroep: Rijstboerin
Kreeg lepra in: 2002
Behandeling: Multi-drug therapy
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