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tegen lepra
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Jaren geleden bezocht ik mijn vriendin Jannie in Indonesië. Ze 
werkte als veldwerker onder leprapatiënten. Met een auto 
reden we dwars door de jungle naar een dorp waar schoolkin-
deren werden onderzocht op lepra. Ik zie die gezichtjes nog 
voor me. Ze waren zo bang dat ze deze vreselijke ziekte hadden. 
Dat is me altijd bijgebleven.

Sindsdien heb ik altijd meegeleefd met mensen die lepra 
hebben. Ik zocht kleding uit, en breide zwachtels. Drie 
jaar geleden ben ik als vrijwilliger bij Leprazending in 
Apeldoorn begonnen. Ik ben zo dankbaar dat ik in dit 
rijke land ben geboren. Dit werk doe ik graag terug.

GEPEST
Zelf moet ik – net als veel ex-leprapatiënten 
– mijn vingers en een deel van mijn voeten 
missen. Gelukkig ben ik nooit gepest, zoals 
dit bij veel leprapatiënten wel het geval is. 
Ik heb het goed. Leprapatiënten met een 
handicap hebben het heel moeilijk. Als ik 
aangepaste schoenen nodig heb, krijg ik 
het. Voor hen is dat nog maar de vraag. 

Het raakt me dat er elke dag nieuwe 
leprapatiënten bij komen. En dat terwijl 
lepra volledig te genezen is. Als we er 
maar snel bij zijn. Deze ziekte moet zo 
snel mogelijk worden uitgeroeid. En dat 
is mogelijk. Met opsporing, onderwijs 
en bemiddeling bij overheden. Helpt u 
mee?

Annelize 
Vrijwilliger Leprazending Nederland

PS. Ik geloof in de kracht van gebed  
en bid regelmatig voor leprapatiënten. 
Bidt u mee? Vraag de gebedskalender 
aan via www.leprazending.nl/gebed
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HERSTELD! Noodhulp 
Tsjaad
De oplossing  
bij droogte
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In het grootste lepraziekenhuis van Bangladesh komen tientallen nieuwe 
patiënten per dag binnen. Gruwelijke wonden worden verzorgd, klauwhan-
den worden geopereerd, ledematen worden in noodgevallen geamputeerd 
en mensen krijgen protheses. Een van die patiënten is Alamin (20). Hij 
verloor door lepra grote delen van zijn vingers. Ook mist hij een deel van 
zijn linkerbeen. Toch is dit voor hem het begin van een nieuw leven. 

LEPRAPATIËNT 
KRIJGT EIGEN 

WINKEL

"Ik kan 
nu voor 
mijzelf  
zorgen"
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WWaarschijnlijk kreeg Alamin als kleine jongen 
al lepra, maar herkende niemand de ziekte. 
Soms kreeg hij wondjes, maar hij schonk er 
verder geen aandacht aan. Dat had ernstige 
gevolgen. Gelukkig kon hij terecht in het 
grootste lepraziekenhuis van Bangladesh. Zijn 
wonden worden verzorgd en hij krijgt een 
prothese voor zijn linkerbeen. Maar er wacht 
hem nog een veel grotere verrassing.
Alamin vertelt zijn verhaal - tijdens zijn 
behandeling in het lepraziekenhuis - in de 
tv-uitzending van EO Metterdaad. Ondanks zijn 
ernstige toestand, sprankelt deze bijzondere 
jongen. Hij vertelt dat zijn moeder hem heeft 
verlaten vlak voordat de diagnose lepra werd 
vastgesteld. Zijn stiefmoeder verwacht dat hij 
geld in het laadje brengt. Lepra of niet. En dat 
valt hem zwaar. 

ZONDEN
Maar Alamin droomt. ‘Ik hoop dat ik ooit een 
winkeltje kan openen zodat ik mijn familie kan 
helpen en zelf geld kan verdienen.’ De lepra is 
goed zichtbaar bij hem. De kans is groot dat 
mensen in zijn gemeenschap hem en zijn 
familie vermijden. Want kennis onder de 
plaatselijke bevolking van Bangladesh is laag, 
en vaak wordt gedacht dat leprapatiënten door 
zonden deze ziekte hebben gekregen. Eigen 
schuld. Dus wordt werken moeilijk, want wie 
wil nu een leprapatiënt in dienst nemen?
Ondertussen blikt de camera op de andere 
leprapatiënten in de zaal van het ziekenhuis. 
Een voor een mensen met zweren en handi-
caps. Er lopen ongeveer tien mensen per dag 
met lepra dit lepraziekenhuis in Nilphamari 
binnen. Wat is deze ziekte toch wreed. En wat 
kunnen we veel voor deze mensen betekenen.

ZEVEN UUR RIJDEN
Een kijker in Nederland ziet de sprankelende, 
levenslustige Alamin zijn droom uitleggen. Hij 
wil Alamin helpen. Maar niet zomaar. Een begin 
van een zoektocht, want waar is Alamin nu?
Meer dan een halfjaar gaat voorbij. Het blijkt 

dat Alamin niet in Noordwest-Bangladesh 
woont – waar het lepraziekenhuis is gevestigd 
- maar helemaal in het oosten, vlakbij de 
hoofdstad Dhaka. Dat is ruim zeven uur rijden 
met de auto. Daaruit blijkt maar weer dat er 
weinig plekken in Bangladesh zijn waar 
mensen goede leprazorg kunnen krijgen.

GOEDKOOP
Jeorge Biswas van Leprazending ontmoet 
Alamin en vertelt hem het goede nieuws. 
Iemand uit Nederland wil hem helpen met zijn 
winkeltje. Met een microkrediet. Alamin is 
verheugd. Wel wil de gever een plan zien.

Linksboven: 
Alamin met 
zijn (stief)
moeder voor 
hun huis. 
Rechtsonder: 
Alamin in het 
ziekenhuis. 

"Ik kan 
nu voor 
mijzelf  
zorgen"

>
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Lepra is een bacterie (mycobacterium 
leprae) die de oppervlakkige zenuwen 
aantast. De ziekte zelf zorgt niet voor de 
handicaps, maar voor gevoelloosheid. Een 
wondje voelen mensen niet, en ook niet als 
ze zich verbranden. Omdat mensen niks 
voelen, gaan wondjes ontsteken. Dit leidt 
geleidelijk aan tot etterende zweren en kan 
uitmonden tot handicaps. Sommige patiën-
ten krijgen ook klauwhanden, anderen 
kunnen hun ogen niet meer sluiten.

Het wrange is: lepra is goed te behandelen. 
Wordt de ziekte in een vroeg stadium 
ontdekt, dan is het met medicijnen hele-
maal te genezen. Daarom wordt met uw 
steun veel geïnvesteerd in onderwijs van 
medisch personeel. Samen met u willen we 
in 2035 lepra als ziekte helemaal uitroeien. 

MICROKREDIETEN
Een andere manier hoe we helpen is door 
geregeld microkredieten te geven aan men-
sen met handicaps. Ze kunnen bijvoorbeeld 
met dit geld een naaimachine kopen. Met 
zo’n hulpmiddel naaien ze kleding die ze 
weer verkopen. Als hun bedrijfje eenmaal 
loopt, betalen ze de lening terug.

ACHTERGROND
Wat is lepra?

Gelukkig heeft Alamin al veel ervaring opge-
daan in de kledingwinkel van zijn oom. Twee 
jaar lang leerde hij waar hij de stoffen goedkoop 
kan inkopen, en hoe hij de kleding tegen een 
redelijke prijs kan verkopen. Inmiddels is 
Alamin ook heel handig geworden in het 
onderhandelen. 

NAAIMACHINE
Zijn oom gaat hem bij de start van zijn winkel 
helpen. Alamin koopt eerst een kraam op de 
markt. Mocht Alamin naar het ziekenhuis 
moeten, dan runnen zijn moeder en jongere 
broer de zaak. Zijn moeder heeft een naaima-
chine en kan kleding maken. Deze verkoopt ze 
al, en als Alamin een eigen winkeltje heeft, zal 
dit meer opleveren.

De hele familie van Alamin is nu geholpen 
met het nieuwe winkeltje. Dankzij deze gulle 
gever. Deze jonge man met lepra kan nu voor 
zichzelf zorgen. 

Helpt u ook mee? Leprapatiënten 
kunnen niet zonder uw steun en gebed! 
Ga naar www.leprazending.nl/doneer of 
geef via NL75 INGB 0003 2439 99. 

‘Kortgeleden zag ik 
in een tv-uitzending 
van de EO ons project 
in Nepal. Een jonge 
man met polio stond 
centraal. Hij heeft 
misvormde voeten en 
benen en kan slecht 
lopen. Zijn handicap is 
extra lastig omdat hij 
in het bergachtige gedeelte van Nepal woont. 

Dit raakt mij.  Niet alleen de handicap, maar 
vooral zijn eenzaamheid. Dankzij de naai-
machine die het gezin kreeg werd niet zijn 
handicap weggenomen, maar werd hij weer 
als volwaardig lid van de gemeenschap be-
schouwd. Dat is met recht een hersteld leven. 

>>DIT RAAKT MIJ 
COR VAN LEEUWEN 
teamleider Administratie

   >
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KORTE BERICHTEN

Erni van Wingerden versterkt 
sinds mei ons kleine, maar 
efficiënte team in Apeldoorn. 
Op ons kantoor werken naast 
medewerkers ook veel betrok-
ken vrijwilligers. Erni werkt 
drie dagen per week op de 
afdeling Vermogensfondsen  
& Derden.

 Ook medewerker of 
vrijwilliger worden? Kijk op 
leprazending.nl/vacatures. 

Welkom Erni

29 januari 
WereldLepraDag 2019 
Op zondag 29 januari is 
het WereldLepraDag. Op 
deze dag wordt stilge-
staan bij mensen over de 
hele wereld die lijden aan 
lepra. Noteert u deze dag 
alvast in uw agenda?
Vraag ook het Wereld 
Lepra Dag pakket aan via  
055 – 7 600 500 of mail  
cor@leprazending.nl. 

AGENDA

Jonge leprapatiënten kunnen in India 
een vak leren op een van onze scholen. 
Bid voor studenten die last hebben van 
de nare bijwerkingen van lepra, of de 

medicijnen tegen lepra. Hun studie gaat 
gewoon door, en dat valt niet altijd mee.

 Elke dag meebidden? Vraag de gebeds-
kalender aan via info@leprazending.nl 

Bid voor...

Bij Opwekking hebben we 
honderden puzzelboekjes 
uitgedeeld die u misschien wel 
voor uw tent heeft opgelost. 
Uiteraard met het thema lepra. 
De prijspuzzel is gewonnen 
door een meneer die anoniem 
wil blijven. We feliciteren hem 
van harte met zijn boekenbon. 

Opwekking

Vanaf vorige maand hebben 
mensen met lepra recht om 
zich in de deelstaat Rajasthan 
in India verkiesbaar te stellen. 
Tot die tijd was dit bij wetge-
ving verboden. In de deelstaat 
wonen 68 miljoen mensen.

VN-conferentie
Leprazending sprak tijdens 
VN-conferentie, en mocht 21 
landen voorleggen welke 
stappen zij nemen om 
uitsluiting van leprapatiënten 
tegen te gaan.

Leprapatiënten 
mogen zich  
verkiesbaar stellen

Op 23 september is oud-veldwerker Cobie van 
Maren overleden. Ze werkte in de jaren 70 en 80 
voor Leprazending in Indonesië, Sumatra, Biak, 
Irian Jaya en Sulawesi. Daar behandelde ze veel 
leprapatiënten en hielp hen op weg naar 
herstel. Haar zussen en broers schrijven: Jacoba 
heeft veel voor anderen betekend, dichtbij en ver 
weg. Daar staan wij helemaal achter. Wij wensen 
familie en vrienden sterkte en Gods nabijheid 
bij het verwerken van dit verlies.

Henno Couprie
directeur Leprazending Nederland

Jacoba van Maren
1943-2018
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UPDATE 1- JANUARI 

Anjali komt uit Bihar, 
Noordoost-India. Op school 
raakte ze op een dag haar 
vinger aan en voelde niets 
meer. Anjali: 

‘Het was moeilijk om naar 
school te gaan omdat ik geen 
pen kon vasthouden en dus 
niets kon opschrijven.’

Ze zocht het lokale ziekenhuis 
op, maar daar konden ze niets 
voor haar doen. Alleen het 
gespecialiseerde leprazieken-
huis van Leprazending zou 
haar nog kunnen helpen.

VOLG IEMAND 
MET LEPRA 

VAN DICHTBIJ 
Uniek. Volg nu één leprapatiënt op weg naar herstel.  
U ontvangt een jaar lang per e-mail een update van iemand 
met lepra. In 2018 volgen we Anjali (15), haar verhaal:

UPDATE 2 – JUNI 

Anjali en haar familie reizen 
twee dagen om bij het lepra-
ziekenhuis te komen. Na de 
diagnose mag zij van de arts 
niet naar huis. Anjali is 
verdrietig:

'Mijn ouders begonnen te huilen. 
Ik huilde zelf ook. Ik wist niet 
wat lepra was, alleen dat het een 
verschrikkelijke ziekte was.’

Anjali krijgt in het ziekenhuis 
antibiotica, fysiotherapie en 
beschermende sandalen. 
Tijdens haar verblijf krijgt 
Anjali ook schoolles. En 
counseling. Veel mensen in 

UPDATE 3 – SEPTEMBER 
Anjali is nu thuis en kan 
weer naar school. Maar is dit 
écht het einde van deze 
zware periode?  

UPDATE 4 – VERWACHT 
IN DECEMBER

Wilt u weten 
hoe het met 
Anjali afloopt?  
Als u een vast 
bedrag per 
maand geeft, 
krijgt u de 
laatste update 
via de mail. 
In 2019 volgt 
u een nieuwe 
patiënt op weg 
naar herstel. 
Vul hiervoor de 
bon in. 

India geloven dat er een vloek 
ligt op mensen met lepra. 
Uitlachen, niet meer naar 
school mogen of uit je dorp 
worden gezet is geen  
uitzondering. 
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D9 Bethlehem

Elke set bevat 4 
gelijke kaarten 
met enveloppen 
en is € 5,00.

E13  Ik kniel  
aan uwe 
kribbe neer 
   

A3 De herders

Bestel nú kerstkaarten van Leprazending
...en geef mensen met lepra een beter leven

KERST 
53

49
4N

LC
D4

Flat Size: 252.4x177.8 mm;  Finished Size: 126.2x177.8 mm;    Litho: 4 C (CMYK) / 0 C
Diecut or Score    Fold    Perforation    Fold and Perf   Kisscut and Fold   Lasering XXX and FPO 

53
49

4N
LC

D5

De wijzen uit het oosten

Flat Size: 252.4x177.8 mm;  Finished Size: 126.2x177.8 mm;    Litho: 4 C (CMYK + HPS101 Gold) / 0 C
Diecut or Score    Fold    Perforation    Fold and Perf   Kisscut and Fold   Lasering XXX and FPO 

53
49

4N
LC

D3

O kleine stad van Bethlehem

Flat Size: 252.4x177.8 mm;  Finished Size: 126.2x177.8 mm;    Litho: 4 C (CMYK) / 0 C
Diecut or Score    Fold    Perforation    Fold and Perf   Kisscut and Fold   Lasering XXX and FPO 

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

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

53494N
LC

D1

Stille nacht. . .

. . . h e i l i g e  n a ch t .

Flat Size: 252.4x177.8 m
m

;  Finished Size: 126.2x177.8 m
m

;    Litho: 4 C
 (C

M
YK) / 0 C

Diecut or Score 
   Fold 

   Perforation 
   Fold and Perf 

  Kisscut and Fold 
  Lasering XXX and FPO

 

53494N
LC

D2

Flat Size: 252.4x177.8 m
m

;  Finished Size: 126.2x177.8 m
m

;    Litho: 4 C
 (C

M
YK) / 0 C

Diecut or Score 
   Fold 

   Perforation 
   Fold and Perf 

  Kisscut and Fold 
  Lasering XXX and FPO

 

E12 Ster van Bethlehem

E14  O kleine 
stad Betlehem

 E15  Wijzen 
 uit het Oosten

E11  Stille nacht, 
heilige nacht BESTELLEN

Kies uw favoriete kerst-
kaarten met bijgevoegde 
bestelkaart. Of breng een 

bezoek aan onze webshop: 
www.leprazending.nl/

webshop

 D10 Glas in lood

Bij 4 of meer sets 
ontvangt u gratis 
een pen bij uw 

bestelling! 
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I

In het noordwesten van Tsjaad is dit jaar 
door droogte honger uitgebroken. Vele 
mensen konden niet van hun oogst rond-
komen. Daarom is Leprazending een 
noodhulpactie gestart om mensen van 
eten te voorzien.

Tsjaad is een land in Afrika met 15 miljoen 
inwoners. Het is een van de armste landen ter 
wereld, en ongeveer 85 procent van de bevol-
king werkt in de landbouw en veeteelt. 

MISLUKT
Malmouna heeft lepra, en de oogst op haar 
kleine stukje land was door de droogte 
mislukt. Met uw gift heeft zij een zak graan 
gekregen. Zij heeft deze moeilijke periode te 
eten. Dank u wel daarvoor. Naast haar, hebben 
we vele andere mensen graan kunnen geven.
In totaal is nu een bedrag van € 81.234 binnen-
gekomen om zwakkeren, gehandicapten en 
leprapatiënten in Tsjaad te helpen. Met dit 
bedrag delen veldwerker Geeske Zijp en haar 
team in Tsjaad niet alleen graan uit. Het team 
gaat met uw gift ook investeren in de toekomst 
zodat bij een volgende droogte de gevolgen 
minder rampzalig zullen zijn. 

OPEN
Met uw steun zet Leprazending nieuwe 
graanbanken op om de honger voor te zijn. 
Droogte in dit gebied komt geregeld voor. Als 
er genoeg graan is, en de prijs goedkoop, 
kopen graanbanken het graan en slaan deze 
op in schuren. 
In tijden van droogte en honger, gaan de 
deuren van de graanschuren open en kunnen 
mensen graan goedkoop aanschaffen. De 
prijzen voor eten op de markt zijn voor deze 
arme mensen dan niet meer te betalen.

ZELFVOORZIENEND
Hebben mensen geen geld, en willen ze toch 
graan bij de graanschuur aanschaffen? Bij de 
volgende oogst mogen ze het geleende graan 
teruggeven. Met rente, zodat de graanbank 
steeds meer zelfvoorzienend gaat functioneren.   

Foto onder: 
Malmouna krijgt 
een zak graan.

GRAANBANK:  
DE OPLOSSING  
BIJ DROOGTE

10 LEPRAZENDING.NL
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85% van  
alle mensen leeft 
van de landbouw

Door hoge temperaturen en weinig regen 
is de oogst van de gierst dit jaar bijna 
volledig mislukt. De overgebleven gierst 
werd ook nog aangevreten door een 
insectenplaag. En juist gierst is één van de 
basis-ingrediënten voor alle maaltijden van 
de Tsjadiër. Een regelrechte ramp dus. 
Mensen in het noordwesten van het land 
hadden niets meer te eten. Complete 
dorpen stonden leeg, iedereen ging op 
zoek naar voedsel. Leprazending zet alles 
in het werk om de allerarmsten te steunen. 
Deze groep wordt vaak over het hoofd 
gezien, terwijl ze erg kwetsbaar zijn. 
Vooral gehandicapten met lepra worden 
door deze ramp zwaar getroffen.

ACHTERGROND
Droogte in Tsjaad

TSJAAD 

zuiden
±1000  
mm regen  
per jaar 

van de mensen 
leeft onder de 
armoedegrens

65% 

noorden
<130  
mm regen per jaar 
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Voor mensen die gericht willen investeren in leprapatiënten hebben 
we een aantal interessante projecten. Een mooi voorbeeld is de 
werkplaats van het lepraziekenhuis in Nilphamari, Bangladesh. 
Hier helpen we wekelijks gehandicapte mensen met protheses en 
andere hulpmiddelen. Vaak worden ze op maat gemaakt. Deze plek 
moet nodig gemoderniseerd worden.
Met een prothese geeft u mensen een 
nieuwe kans. Ze zijn weer mobiel, 
kunnen weer aan het werk en een vrijer 
leven leiden. Maar ook mentaal heeft een 
prothese een grote impact op hen. Ze 
kunnen meer, krijgen weer zelfvertrou-
wen en gaan weer dromen over hun 
eigen toekomst. Dit is zo belangrijk om 
het leven weer op te pakken.

TEKORT
Gehandicapten behoren helaas vaak tot de allerarmsten. Voor deze 

groep is uw hulp hard nodig. De werkplaats in Nilphamari heeft 
een tekort aan allerlei apparatuur om het werk goed te 

kunnen doen. Benodigdheden zijn onder meer 
een afzuigmachine, las-apparaat en een oven.

HET VERSCHIL
Wilt u zo’n project, of een ander mooi 

project, helpen financieren? En heeft 
u € 500 of meer hiervoor over? 
Neem dan contact met mij op. Ik 
laat u graag mooie voorbeelden 
zien waarin u - met uw bijdrage - 
het verschil maakt voor de aller-
armsten van de wereld.

"Met een  
prothese geeft 
u mensen een 
nieuwe kans!"

Knapt u deze  
werkplaats op?

OPROEP!

WILT U  
LEPRAPATIËNTEN 

OOK STEUNEN MET 
EEN ACTIE?

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

ALEX VISSCHER
relatiebeheerder

alex@leprazending.nl
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DONATEUR IN BEELD

Een bijzonder 
huwelijkscadeau...

Henk Krabbe (65) en Sjany Versluis (60) vroegen voor hun 
huwelijk geen cadeaus, maar geld voor mensen met 
lepra. ‘We gingen samen wonen, en hadden eerder zaken 
te veel dan te weinig’, vertelt Sjany. Voordat het zover was, 
hebben ze even nagedacht over hun cadeauwensen. 
Samen mijmerden ze over de vraag wat ze – in plaats van 
spullen - op hun wensenlijst zouden kunnen zetten.

Bijzonder was dat het stel in diezelfde periode een stuk 
in de Bijbel las over melaatsheid. Niet veel later preekte 
de dominee over hetzelfde onderwerp. Toen Henk 
Krabbe vervolgens post van Leprazending ontving, wist 
het stel het zeker: we vragen onze gasten geld te geven 
voor leprapatiënten.

BOEKENLEGGER
Sjany belde Leprazending op, en het idee werd enthou-
siast ontvangen. ‘De mensen bij Leprazending zijn zo 
hartelijk en meelevend.’ Dat was voor Henk en Sjany 
een extra bevestiging. Samen met een medewerker 

bedachten ze dat het mooi zou zijn een boekenlegger 
aan de gasten mee te geven. ‘Met vogeltjes, prachtig.’
Sjany’s wens is dat lepra meer onder jongeren gaat 
leven. ‘Op ons huwelijk wisten sommigen niet dat 
deze ziekte nog bestond.’ Ze vond het fijn dat ze kon 
uitleggen dat nog veel mensen lijden aan deze 
vreselijke ziekte.

Na het huwelijk waren veel mensen nieuwsgierig wat 
het totaalbedrag is geworden. ‘Dat vond ik ook bijzon-
der. Mensen leefden echt mee.’ Het werd een groot 
bedrag met wel vier cijfers.

TALENT
Wilt u ook op een bijzondere manier iets betekenen voor 
leprapatiënten? Bent u goed in bakken? Loopt u een 
marathon? Of wilt u als bedrijf een boekenlegger van 
Leprazending bij uw product voegen? Samen kunnen 
we ons talent inzetten om leprapatiënten te helpen. Kijk 
voor meer inspiratie op: www.leprazending.nl/geef 
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1 0 2 0

AL 1020 
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 negen maanden
van dit jaar hebben, dankzij
uw steun, al 1020 jongeren
hulp gekregen! Met medicij-
nen, een hersteloperatie
en een opleiding kunnen
jongeren als Arup weer aan 
hun toekomst werken.

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 STEUN  
DEZE ACTIE.

Wanneer je jong bent en lepra krijgt, kan 
dat verschrikkelijke gevolgen hebben.  
Helemaal wanneer de diagnose (te) laat 
wordt gesteld. Toch geven jongeren met 
lepra de moed niet op. Bijvoorbeeld Arup, 
die tien was toen hij lepra kreeg. 

Toen zijn moeder de wond op Arup z’n teen zag wist ze het 
gelijk: lepra. Ze is zelf ook besmet met de ziekte en haar man 
was dat ook. Hij overleed twee jaar geleden. Arup moest 
daarom zo snel mogelijk naar het lepraziekenhuis, meer dan 
130 kilometer verderop. Daar krijgt hij een goede behandeling 
en de kans om van lepra te genezen! Maar 
het is een traject van maanden, die 
voor Arup eenzaam is. Zijn moeder 
is arm en kan maar één keer per 
maand langskomen. Gelukkig is 
er Munia, 25 jaar en ook 
leprapatiënt. De twee lotgeno-
ten zijn nu als broer en zus en 
steunen elkaar. Lepra is goed 
te genezen als de ziekte op tijd 
wordt ontdekt. Dankzij u 
kunnen veel jongeren als Arup 
een volwaardig leven leiden en 
een toekomst zonder lepra tege-
moet zien.

14 LEPRAZENDING.NL
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SNELLE  
OPSPORING  

EN DIAGNOSE  
VOORKOMT HAN-
DICAPS. DANKZIJ 

U ZIJN ER AL 1020 
JONGEREN ALS 

ARUP GEHOLPEN.

Arup
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Hersteld! 
MONG CHING HELPT NU ZÉLF 
MENSEN MET LEPRA

Hoe pak je de draad weer op na een 
periode van ziekte? Eenmaal genezen 
moeten veel leprapatiënten hard knok-
ken voor een plekje in de maatschappij. 
Soms doen ze dat alleen, soms met een 
beetje hulp. Allemaal met hetzelfde 
doel: een hersteld leven!

‘Het begon met witte vlekjes op mijn rug. Al snel zaten ze 
ook op mijn gezicht en benen. Ik was erg bezorgd, dus ging 
naar het ziekenhuis. Toen ik hoorde dat ik lepra had, was ik 
overstuur. Hoe kon ik deze ziekte hebben? Thuis werd ik 
door mijn familie gelukkig nog geaccepteerd. Maar mijn 
dorpsgenoten bespraken of ik weggestuurd moest worden! 
Gelukkig kon ik in mijn dorp blijven wonen.

Een paar jaar geleden adviseerde iemand van Leprazending 
mij om lid te worden van een zelfhulpgroep. Dat heb ik 
gedaan en uiteindelijk ben ik voorzitter van de groep 
geworden! Ik zet me nu in voor mensen met lepra die 
worden achtergesteld. Daarnaast hoop ik, dat ik met steun 
van de zelfhulpgroep mijn zoons beter onderwijs kan bieden. 
Ik ben dankbaar voor alle hulp die ik heb gekregen!

"In een dorps-
overleg werd  

besproken of ik 
weg moest"

Mong Ching 
Land: Bangladesh 
Leeftijd: 54
Beroep: Landarbeider
Kreeg lepra in: 2012 
Behandeling: Multi-drug therapy




