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Verbonden  
met lepra

UIT HET HART
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Ondanks dat lepra soms ver weg lijkt vind ik het bijzonder 
dat er zoveel mensen verbonden zijn met deze ziekte. U en 
ik, de veldwerkers, maar ook ex-leprapatiënten die zo goed 
begrijpen welke ellende patiënten doormaken. 

Ik vind het een voorrecht om mee te mogen helpen. U te 
verbinden met leprapatiënten. Enerzijds laten we zien 
wat de nood van patiënten is, zodat u als donateur kunt 
helpen. Anderzijds vertellen we hoe uw donatie 
iemand met lepra uit de ellende trekt. 

Het werk van Leprazending is een verhaal van hoop. 
Het is prachtig om verbonden te zijn met leprapatiënten. 
Het is iets om blij van te worden, u draagt bij aan onze 
gezamenlijke missie: lepra stoppen, geen nieu-
we besmettingen meer in 2035. 

We streven ernaar om alle verhalen goed 
en eerlijk te vertellen, zodat u zich nog 
meer verbonden voelt met lepra. En we 
samen dit mooie werk mogelijk kunnen 
maken. Voor wie? Voor vrouwen als 
Chitrakala uit deze Recover. Een 
bijzondere vrouw die eerst hulp 
ontving, maar nu zelf hulp geeft. 

Dank u wel dat u zich heeft verbonden 
aan lepra!

Mark van den Berg
Fondsenwerving en Communicatie
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mensen herstellen. Leprazending is een professionele organisatie 
die zich met hart en ziel inzet voor de bestrijding van lepra. De 
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Het hooggelegen lepraziekenhuis net buiten Kathmandu is een oase van 
rust in vergelijking met de drukke, met smog geteisterde stad in het dal 
van het Himalayagebergte. Op het steile, uitgestrekte terrein staan her en 
der verspreid gebouwen. Bovenaan een trap staat een overdekte wacht-
ruimte met apotheek waar drommen mensen rustig wachten. Links staat 
de operatiekamer en langs een steile buitentrap worden mensen geleid 
naar de kapel en de ziekenzalen. Hier en daar wordt gebouwd. Aan de 
hele opzet is te zien dat het Nepalese leven zich buiten afspeelt.

CHITRAKALA: 
VAN VERSTOTENE 

NAAR TROTSE  
MOEDER

4 LEPRAZENDING.NL4



NNa het beklimmen van diverse buitentrappen 
kom ik bij de lepra-afdeling voor mannen uit. 
Op het balkon zitten mannen met verminkin-
gen in verroeste rolstoelen gemakkelijk in de 
zon. Ondanks de uiterlijke ellende, ervaar ik op 
deze plek een serene rust en vrede. Wat een 
contrast met de buitenwereld waar leprapatiën-
ten met de nek worden aangekeken.

Terwijl ik daar op het balkon zit, zie ik naast de 
keuken Chitrakala samen met haar jonge 
dochter Dia (2). Buiten onder een kraan wast 
Chitrakala wat mokken af. Dia helpt haar en 
krijgt ook nog een poetsbeurt van haar moeder. 
Ze wast haar poppige gezicht. De stralende 
moeder ziet er prachtig uit in haar mooie 
Nepalese jurk.

KOORTS
Ik loop naar haar toe, en vraag of ik wat foto’s 
mag maken. We raken aan de praat. Ik zie 
geen uiterlijke lepraverminkingen bij Chitra-
kala, maar van binnen heeft de ziekte zeker 
zijn tol geëist.

Chitrakala vertelt dat ze 18 jaar was toen zij 
lepra kreeg. In die tijd zette haar gezicht 
steeds meer op en kreeg ze koorts. Samen met 
haar familie bezocht ze diverse ziekenhuizen. 
Geen dokter wist wat haar mankeerde. Een 
van de laatste plekken die zij aandeed was de 
Medical College – in het oosten van Nepal. 
Daar wist een arts eindelijk wél wat ze had. 
Hij had een workshop over lepra gevolgd in 
dit lepraziekenhuis.

SCHAMEN
Chitrakala weet zich nog goed te herinneren 
hoe ze zich voelde toen ze hoorde dat ze lepra 
had. Ze was erg bezorgd en vroeg zich af of ze 
ooit nog zou genezen.
In haar omgeving deden mensen al onaardig 
tegen Chitrakala omdat ze zo’n raar, opgezet 
gezicht had. Ze ging ook niet naar school. Toen 
de familie erachter kwam dat Chitrakala lepra 

"Ik bemoedig 
nu andere 
lepra- 

patienten"
>
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had, namen ze nog meer afstand van haar. In de 
Nepalese cultuur wordt geloofd dat als je in een 
vorig leven slecht hebt geleefd, zich dat uit in 
ziektes of ongeluk in dit leven. Zelfs je eigen 
familie schaamt zich dan voor je.

JUISTE MEDICIJNEN
Na vier jaar van doktersbezoeken nam de jonge 
Chitrakala – op aanraden van de arts bij de 
Medical College - helemaal alleen de bus naar 
dit lepraziekenhuis. Geen familielid wilde met 
haar mee. Het was een 800 kilometer lange 
reis. Chitrakala was inmiddels 22 jaar oud.

Aangekomen in ons lepraziekenhuis kreeg ze 
eindelijk de juiste medicijnen tegen de lepra. 
De leprabacteriën in haar lichaam gingen dood. 
Het trieste is dat daarmee de strijd voor haar 
nog niet gestreden was. Ze kreeg bijwerkingen 
door de dode leprabacteriën. Vooral jonge 
mensen kunnen hier heel ziek van worden. Om 
de koorts en pijn in bedwang te houden slikte 
ze zware medicijnen. De behandeling was een 
strijd en nam jaren in beslag.

Chitrakala kwam als ongetrouwde vrouw naar 
het Anandaban Ziekenhuis en moest hier een 

   >

lange tijd verblijven. Tijdens die periode 
ontmoette ze haar man Dipak. Zij verbleef op de 
vrouwenafdeling, hij op de mannenzaal. Toen 
ze beiden behandeld werden tegen leprareac-
ties sloeg de vonk over.

AKKOORD
Liefde is in de Nepalese cultuur helaas niet 
voldoende om samen te kunnen trouwen. Ook je 
familie moet met het huwelijk instemmen. De 
moeder van Chitrakala verzette zich flink tegen 
het huwelijk. Dipak kwam uit een lagere kaste én 
hij had ook nog lepra. Directeur van Leprazen-
ding Nepal Shovakar praatte met de moeder. Dit 
maakte diepe indruk op de moeder van Chitra-
kala, want Shovakar staat als hoogopgeleide in 
hoog aanzien. Uiteindelijk ging ze met het 
huwelijk akkoord. Shovakar trouwde Chitrakala 
en Dipak in de kapel van het lepraziekenhuis.

Inmiddels is Chitrakala helemaal beter en ziet 
er stralend uit. Dipak werkt als timmerman in 
het ziekenhuis en helpt met allerlei klusjes. 
Chitrakala is huisvrouw, maar ook sociaal 
werker voor de patiënten in het ziekenhuis. 
Chitrakala ontmoet op het terrein geregeld 
patiënten die door eenzelfde diep dal gaan als 

Linksboven: 
Chitrakala 
met haar 
man Dipak 
en dochter 
Dia.
Rechtsonder: 
Leprapatiën-
ten voor het 
leprazieken-
huis in 
Kathmandu. 

REPORTAGE
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Lepra komt in grote delen van Nepal voor, 
maar het meest in het laagland, met name 
in het grensgebied met India. Een van de 
doelen voor komende jaren is het aantal 
besmettingen terug dringen. Dit kan door 
vroegtijdig mensen te diagnosticeren en te 
behandelen. Hoe sneller leprapatiënten 
een diagnose en behandeling krijgen, hoe 
kleiner de kans dat ze anderen besmetten. 
In 2018 is een nieuwe kliniek van Lepra-
zending in Biratnagar, het zuid-oosten van 
Nepal, geopend. Deze kliniek wordt in de 
opstartfase van 2019 grotendeels door 
Leprazending Nederland gefinancierd. We 
hopen hiermee een belangrijke bijdrage te 
kunnen leveren aan het terugdringen van 
lepra in dit gebied.   

ACHTERGROND
Lepra in Nepal

Wat is het gaaf om te 
lezen dat mensen als  
Chitrakala en Dipak 
zich nu in zetten voor 
andere leprapatiënten 
en hen laten merken 
dat zij waardevol zijn. 
Dit raakt mij. Tijdens ons korte werk-
bezoek in Nepal kregen we van vrijwel alle 
leprapatiënten die wij spraken te horen 
dat zij met uitsluiting en discriminatie te 
maken hebben (gehad). 

Discriminatie op grond van afkomst (kaste) 
is in Nepal sowieso een groot probleem. 
Leprapatiënten staan helemaal onderaan 
de ladder. Binnen de projecten van Lepra-
zending is gelukkig veel aandacht voor deze 
problematiek. Bijvoorbeeld door mensen 
hun waardigheid terug te geven door ze op 
te leiden en te begeleiden bij het vinden 
van werk. 

>>DIT RAAKT MIJ 
ERNI VAN WINGERDEN
Program Monitoring & Evaluation Officer 
Leprazending

zij heeft gezeten. Ze bemoedigt hen en vertelt 
dat zij ook lepra heeft gehad. Deze prachtige, 
trotse vrouw geeft nu andere patiënten hoop 
op een nieuw begin.

ONWERKELIJK
Zelf mocht Chitrakala als kind niet naar 
school. Nu kunnen haar kinderen wel een 
opleiding volgen. Dia is bij haar en haar oudste 
dochter (6) is nu naar de basisschool.

Ze vindt het onwerkelijk dat mensen in haar 
geboortedorp in Nepal haar nog steeds met de 
nek aankijken, maar dat er onbekende mensen 
duizenden kilometers verderop wel met haar 
lot begaan zijn. Ze is ontzettend dankbaar voor 
u. Zonder u had haar leven er compleet anders 
uit gezien.

150.000 
mensen wordt tegen 
lepra behandeld

mensen leeft 
van minder dan 
1 dollar per dag

1 op de 3

29,3 
miljoen  
inwoners

NEPAL
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RRuim een jaar geleden zat het gezicht van ex-leprapatiënt 
Isshak uit Tsjaad nog onder de bulten. Hij werd buitengesloten 
door zijn dorpsgenoten en schaamde zich voor zijn uiterlijk. 
Maar tijdens de ontmoetingsdag van Leprazending was een 
hele andere Isshak te zien. Voor een volle zaal met 150 gasten 
vertelde hij zijn indrukwekkende levensverhaal, het hoogte-
punt van een bijzondere ontmoetingsdag! 

Op 13 oktober 2018 vond de ontmoetingsdag van Leprazending 
plaats op een bijzondere plek: het Afrikamuseum. Alle bezoe-
kers konden ’s ochtends gratis de exposities in het museum 
bewonderen. Na een heerlijke lunch, bereid door vrijwilligers 
en medewerkers van Leprazending, begon het hoofdprogram-
ma. Claude Mukwaba zorgde voor een swingende start met 
Congolese muziek. Daarna vertelde ex-leprapatiënt Isshak zijn 
ingrijpende levensverhaal. Mede dankzij uw steun kon hij een 
nieuw leven zonder lepra beginnen. Hij is u heel dankbaar.

  Ook dit jaar organiseren we een ontmoetingsdag.  
Komt u ook? Meer informatie vindt u binnenkort op  
www.leprazending.nl/ontmoetingsdag

TERUGBLIK:  
ONTMOETINGSDAG
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KORTE BERICHTEN

Dit jaar verwelkomen we een 
nieuwe kracht bij Leprazending, 
namelijk Klaas Evers (32). Hij 
gaat aan de slag als business 
developer en is verantwoordelijk 
voor het ontwikkelen van 
nieuwe samenwerkingen en 
projecten. Ook kijkt hij naar de 
financiering hiervan. Hij gaat 
daarvoor veel samenwerken met 
onze partners in uitvoerende lan-
den. We zijn heel blij dat Klaas 
ons team komt versterken.

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

Welkom Klaas

7 - 10 juni, Opwekking
We staan van 7 – 10 juni 
weer met een stand op 
Pinksterconferentie 
Opwekking. Bezoekt u ons 
ook in de WereldExpo? 

 Wilt u meehelpen in 
onze stand? Informeer 
naar de mogelijkheden 
bij Henriët van der 
Maaten: 055-7600500 
of info@leprazending.nl

AGENDA

Dank dat we dit jaar in onze 
communicatie extra aandacht 

aan vrouwen met lepra 
kunnen geven. Hun verhalen 
zijn bijzonder. Dit jaar zijn al 

324 vrouwen van lepra 
hersteld.

Bid voor...

Jaarcampagne
Aan het begin van dit jaar 
zijn in de provincie Bihar in 
India ongeveer 20 miljoen 
mensen onderzocht op lepra. 
De uitslag van het onderzoek 
is nog niet bekend, maar 
steekproeven en eerste 
rapportages wijzen uit dat er 
ongeveer 50.000 nieuwe 
leprapatiënten in deze 
provincie in India zijn 
gevonden. Dit zegt directeur 
van het hoofdkwartier 
gezondheidsdienst dr. Bijoy 
Kumar Paandey en program-
maleider van lepra.

Lepra neemt in 
Indiase provincie 
schrikbarend toe

Leprazending schonk – met giften uit Neder-
land – een echo-apparaat aan het leprazieken-
huis in India. Hiermee kunnen de artsen in 
een vroeg stadium beknelde zenuwen 
opsporen. Tot die tijd voelden lokale artsen 
met de hand waar de beknelling zat.
Het verplegend personeel van het leprazie-
kenhuis is erg blij met deze nieuwe aanwinst 
en wil mensen die hieraan hebben bijgedra-
gen hartelijk danken.

Nieuw echo-apparaat

7

750

1500

Eindstand!
1 5 2 9

Voor 2018 hadden we als doel 
1500 jongeren met lepra 
herstel te brengen. En dat is 
gelukt. Dankzij uw steun 
hebben 1529* jongeren een 
nieuwe toekomst gekregen 
met een operatie, een vakop-
leiding, hulpmiddelen of 
goede medicijnen.  
Hartelijk dank!

*Dit cijfer is een indicatie van het 
totaal binnengekomen bedrag.
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Kent u Akifah (10) nog? In 
december kregen veel men-
sen een mailing over hoe 
lepra haar jonge leven ver-
galde. Door haar vergroeide 
handen en beschadigde 
voet was zij niet meer in 
staat om te rennen of een 
bal te gooien. Inmiddels zijn 
we een aantal maanden 
verder, en Akifah heeft u 
goed nieuws te melden. Ze 
is u ontzettend dankbaar.

Allereerst heeft Akifah het goede nieuws 
gekregen dat ze in aanmerking komt voor 
gratis operaties voor beide klauwhanden. De 
zenuwen in Akifahs handen waren aangetast 
waardoor ze haar spieren in haar vingers niet 
meer goed kon gebruiken. Ook voor haar voet, 
die ze tot nu toe met zich mee moest slepen, 
krijgt ze een corrigerende operatie.

Na deze ingrepen zal ze haar ledematen net als 
elk ander kind weer kunnen gebruiken. Bij 
elkaar zal het een lang hersteltraject worden 
met drie op zichzelf staande operaties en 
weken van fysiotherapie voor en na elke 
operatie. Maar daarna is ze weer beter.
Dadelijk kan deze jonge Nigeriaanse dame 

weer de hand van haar moeder vasthouden. 
En weer kunnen rennen. Voor Akifah is dit 
geweldig nieuws. Haar familie had nooit de 
operaties zelf kunnen bekostigen. Of de 
fysiotherapie. Haar kleine broertje Allaam (8) 
is ook van lepra genezen. Hij had gelukkig nog 
geen handicaps. Die broodnodige hulp danken 
ze aan steun van donateurs als u.

BAAN
Akifah heeft u nog twee andere goede nieuw-
tjes te melden. Het eerste goede nieuws is dat 
ze samen met haar broertje binnenkort naar 
school mag gaan. Ze kijken samen enorm uit 
naar dit moment. Ze gaan nieuwe dingen leren 
en komen bij nieuwe klasgenootjes in de klas. 

Linksboven: 
Afika
Rechtsonder:
Afika met 
haar moeder 
Asiya en 
broertje 
Allaam. 

AKIFA KAN  
WEER SPELEN

"De toekomst 
lacht ons weer 
tegemoet" 
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WETENSCHAP
Waarom is lepra zo 
moeilijk te genezen?
Lepra is een nare ziekte die het oppervlakkige 
zenuwstelsel aantast. Daardoor worden delen 
van het lichaam gevoelloos. Mensen krijgen zo 
onbewust wondjes die uitgroeien tot zweren 
en uiteindelijk resulteren in verminkingen.

Om lepra uit te roeien is een lange adem 
nodig. Een van de knelpunten is het gemis 
van voorlichting. Mensen herkennen de 
ziekte niet en lopen te lang met hun klachten 
door. Ondertussen infecteren ze ook ande-
ren. Zelfs medisch personeel weet vaak niet 
welke symptomen samengaan met lepra. 
Meestal wordt gedacht dat het om eczeem 
of een andere huidaandoening gaat.

Er zijn goede lepramedicijnen. Helaas biedt 
dit voor sommige leprapatiënten niet de 
volledige oplossing. Als er veel leprabacte-
riën in het lichaam aanwezig zijn, die door 
medicijnen worden gedood, veroorzaken 
deze dode leprabacteriën juist nieuwe 
complicaties. Het lichaam duwt de dode 
bacteriën naar buiten en mensen worden 
daar erg ziek van. De bacteriën kunnen zich 
ook ophopen in zenuwschachten waardoor 
zenuwen beklemd raken en bijvoorbeeld 
klauwhanden ontstaan. Alles bij elkaar 
worden dit leprareacties genoemd.

Een ander probleem is de lange incubatie-
tijd van lepra. Leprabacteriën vermenigvul-
digen zich zeer langzaam. Ze splitsen zich 
eens in de twee weken. Soms volgen de 
eerste symptomen pas 15 jaar later. Daar-
door is besmetting moeilijk te achterhalen 
of stoppen. Wetenschappers weten nog 
steeds niet precies hoe lepra wordt overge-
dragen, al wordt vermoed dat dit via 
speeksel en lichaamsvocht gebeurt.

Om te zorgen dat er in 2035 geen lepra-
besmettingen meer plaatsvinden, willen 
we investeren in voorlichting van medisch 
personeel en bevolking. Daarnaast blijft 
onderzoek van belang om te achterhalen 
hoe lepra het beste uit te roeien is.  
Blijft u het werk steunen? 

Beiden waren nooit eerder naar school 
geweest. Daardoor zal de kans op een baan 
enorm verbeteren.

Het andere goede nieuws is dat Akifah en 
Allaam een nieuwe vader hebben. Akifa’s 
vader was bij haar moeder weggegaan toen hij 
erachter kwam dat ze lepra had. Asiya leerde 
Ashar kennen toen ze beiden behandeld 
werden tegen lepra in het lepraziekenhuis. 
Pasgeleden zijn ze getrouwd.

Voor deze familie lacht de toekomst ze weer 
tegemoet. Samen staan ze sterk in het leven en 
kunnen elkaar, als het even tegenzit, weer 
oprichten. Dank u wel voor wat u gedaan heeft 
in het leven van deze vier bijzondere mensen.
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Al decennia lang woont een kolonie leprapatiënten in Congo op het 
schiereiland Ubwari. Toentertijd zijn mensen met deze ziekte 
hierheen gestuurd uit angst en onwetendheid. Het schiereiland is 
alleen te bereiken per boot. Waar het eiland vast zit aan het land, ligt 
een onherbergzaam gebied met hoge bergen.

Nu blijkt het land waar nu honderden 
leprapatiënten wonen erg vruchtbaar. 
De gewassen groeien hier goed. Maar 
om markten te kunnen bereiken en 
goederen te kunnen verkopen is een 
verbinding met het vasteland nodig. 
Om leprapatiënten op dit schiereiland 
te helpen heeft Leprazending vorig jaar 
een boot aangeschaft waarmee ze 
makkelijker het vasteland kunnen 
bereiken. Dit zal de welvaart onder de 
leprapatiënten flink bevorderen.

En dat niet alleen. De mensen die lijden aan lepra 
hebben met de boot nu ook makkelijker toegang 

tot medische hulp. Ook kunnen ze hun 
netwerk uitbreiden en samenwerken met 

coöperaties op het vasteland.

Wat mooi is, is dat allerlei 
organisaties zich hebben 
hardgemaakt voor deze boot. Zoals 
lokale kerken en het hoofdkantoor 
van de Gezondheidszone van dit 
gebied. Die samenwerking zorgt 
dat het project breed gedragen 

wordt.

Bij elkaar zal de boot ongeveer 50 keer 
per jaar uitvaren en honderden 

personen vervoeren. De schatting is dat 
er 960 ton aan goederen met de boot 

kunnen worden getransporteerd.

Mensen met  
lepra hebben nu 
makkelijker  
toegang tot  
medische hulp

Nieuwe boot  
in Congo

UITGELICHT

WILT U  
LEPRAPATIËNTEN 

OOK STEUNEN MET 
EEN ACTIE?

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

 ‘Iedereen kan  
een barmhartige 

Samaritaan zijn!’

De zending in gaan. 
Met dat ideaal 
vertrok Japke de 
Kraker-van 
Abbema in 1975 
met haar man 

richting Suriname. 
Japke: “Ik was nog 

bezig met het afronden 
van mijn studie voor 

godsdienst-onderwijzeres. In Suriname kon ik 
die kennis goed gebruiken! We kwamen vlak 
naast de Estherhof te wonen, een soort leef-
gemeenschap voor (ex)leprapatiënten.” 

BUITENGESLOTEN
Al snel kregen Japke en haar man een nauwe 
band met de bewoners van de Estherhof. “We 
hielpen de leprapatiënten op allerlei manieren. 
Ondanks dat ze leden aan de gevolgen van 
lepra, waren ze volledig gericht op de ander. Ze 
lieten zich niet tegenhouden door handicaps of 
pijn, bewonderenswaardig!”

Over haar ervaringen in Suriname heeft Japke 
het boek ‘Buitengesloten’ geschreven: “We 

hoorden zoveel ingrijpende verhalen over 
afwijzing en uitsluiting. Een stel moest bijvoor-
beeld hun baby afstaan, alleen omdat zij zelf 
lepra hadden! In die periode schreef ik dit soort 
verhalen al op, maar had niet bedacht er iets 
mee te doen. Toen Leprazending mij vroeg om 
mijn ervaringen te delen, besloot ik er een boek 
van te maken. 

ZENDING 
Mijn man en ik hebben heel veel hart voor 
Leprazending. Het belangrijkste aan hun werk 
vind ik het stuk zending. Lepra laat bij veel 
patiënten wonden achter in hun ziel. Met 
zending kun je, net zoals de barmhartige 
Samaritaan, de olie van Gods Woord op die 
wonden gieten. Door te geven aan Leprazending, 
en te bidden voor leprapatiënten, kunnen wij 
allemaal een barmhartige Samaritaan zijn! 

Het boek ‘Buitengesloten, verlangen 
naar heelheid’ is te verkrijgen via 
www.japkedekraker.nl.  
Per verkocht exemplaar gaat € 5,- 
naar Leprazending.

JAPKE HELPT LEPRAPATIËNTEN 
DOOR OVER ZE TE SCHRIJVEN
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AL 324 
VROUWEN
HERSTELD!
UPDATE JAARCAMPAGNE

DOE MEE!
SAMEN MET U WILLEN  

WE DIT JAAR 1.850 
VROUWEN HERSTEL GEVEN. 

HELPT U MEE? GA NAAR  
WWW.LEPRAZENDING.NL/ 

1850 EN STEUN  
DEZE ACTIE.

Karima  
uit Nigeria

14 LEPRAZENDING.NL
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AL 324 
VROUWEN
HERSTELD!

Als een vrouw getroffen wordt door lepra 
betekent dit niet alleen een aanslag op haar 
lichaam. De ziekte neemt haar hele gezin mee 
in dit drama. Daarom kiezen we dit jaar 
vrouwen met lepra als jaarthema. Een vrouw 
als Karima uit Nigeria.

MEDICIJNMANNEN
Karima kreeg van medicijnmannen te horen 
dat haar ziekte veroorzaakt werd door tegen-
spoed. Haar handen waren inmiddels door de 
lepra aangetast, en ze wist zich ternauwer-
nood staande te houden. Als kleine onderne-
mer werd Karima geregeld gediscrimineerd. 
De mensen in het lepradorp waren helaas te 
arm om spulletjes van haar te kopen.

Op een goede dag nam haar oma haar mee naar 
ons lepraziekenhuis in Nigeria. Daar hoorde ze 
dat ze lepra had. Ze kreeg direct de juiste 
medicijnen tegen deze mensonterende ziekte.

NAAIONDERNEMING
Door giften van donateurs heeft Karima nu 
een naaitraining kunnen volgen. Met die 
kennis heeft ze een succesvolle naaionderne-
ming kunnen opstarten.UPDATE JAARCAMPAGNE

Vrouwen zijn de rots in de 
branding voor elk gezin. Een 
vrouw is liefdevol, zorgt voor 
haar kinderen, haar man en 
runt ook nog eens het huis-
houden. Ze is de persoon 
waar het hele gezin op kan 
terugvallen.

1.850 VROUWEN 
HELPEN IN 2019
Dit jaar willen we het leven 
van 1.850 vrouwen met lepra 
compleet veranderen. Deze 
eerste paar maanden zijn er al 
324 vrouwen geholpen. En niet 
alleen zij, ook hun kinderen, 
man en omgeving profiteert van 
dit herstel. Met medicijnen, een 
hersteloperatie of psychotherapie 
kunnen vrouwen weer in hun 
kracht gaan staan. Helpt u mee?

1850

1250

850

250

Huidige stand:
0 3 2 4
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Hersteld! 
MOHAR MUTI KOMT OP 
VOOR HAAR RECHTEN

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!

“Dat ik ooit eigenaar zou zijn van een winkeltje had ik vroeger 
nooit gedacht! Ik was pas tien jaar toen ik ontdekte dat ik lepra 
had. Maar niemand kon aan mijn uiterlijk zien dat ik ziek was. 
Er gingen jaren voorbij, ik trouwde en kreeg kinderen. Maar 
toen de lepra wel zichtbaar werd, verliet mijn man me. Hij 
nam de kinderen mee en ik moest ons dorp verlaten. 

Ik kwam in een lepradorp terecht. Daar is mijn leven 
compleet veranderd. Ik ging bij een zelfhulpgroep en kreeg 
de kans een eigen winkeltje te starten. Ook geef ik voorlich-
ting op scholen over lepra. Tegen mensen buiten het 
lepradorp zeg ik: ‘Ik had lepra, maar ben behandeld. Je kan 
prima naast me komen zitten.’ Dankzij alle hulp kan ik voor 
mezelf zorgen en opkomen voor mijn rechten!”

"Dankzij mijn  
winkeltje kan 
ik voor mezelf 

zorgen!"

Mohar Muti
Land: India
Leeftijd: 66
Beroep: Winkeleigenaar
Kreeg lepra in: 1963 
Behandeling: Multi-drug therapy


