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In de Nepalese zon zien we verschillende 
jonge mannen carrom board spelen.  
Het spel is een combinatie van biljart en 
sjoelen en wordt vaak midden in de straten 
van Nepal gespeeld. Maar deze jonge  
mannen spelen niet op straat. Zij zijn in een 
lepraziekenhuis en worden behandeld tegen 
lepra. Het spel dient als fysiotherapie. 
Als we verder lopen zien we Niraj (19)  
zitten op een oud ziekenhuisbed. Zijn  
gezicht is flink opgezet en hij ziet er zieker  
uit dan de jongens buiten. Hij is wat warrig 
en vermoeid. Al 9 maanden wordt hij  
behandeld in het lepraziekenhuis.

Huishouding
Niraj vertelt dat hij aan het werk was in 
Qatar toen hij zich steeds zieker begon 
te voelen. Daar werkte hij anderhalf jaar 
lang in de huishouding. Niraj is nog 
nooit naar school geweest. In dit 
verre land kreeg hij koorts. Ook 
ontwikkelde hij huiduitslag. In 
Qatar wisten ze niet wat hij 
onder de leden had. Ander-
half jaar liep hij met allerlei 
klachten rond die steeds maar 
verergerden. Zijn gezicht zwol 
op. Hij vertelt dat hij er slecht aan 
toe was. 

Geen idee
Toen besloot hij terug te keren naar zijn 
geboorteland Nepal. Zijn vader schrok 
enorm toen hij hem zag. Hij bracht zijn zoon 
onmiddellijk naar een privékliniek. Helaas 
konden ze hem daar niet verder helpen. 
Inmiddels wist Niraj dat hij lepra had, maar  
hij had geen idee wat de ziekte inhield. 
Leprabacteriën waren bezig zijn lijf te 
verwoesten. De artsen van de privékliniek 
verwezen hem gelukkig door naar ons 
gespecialiseerde lepraziekenhuis.

Erni van Wingerden en Erika Haisma spraken tijdens hun werkbezoek in december  
met diverse leprapatiënten waaronder Niraj: 

Niraj mag snel weer naar huis

 
‘Nadat ik hier  

medicijnen had  
gekregen, ging ik  

me steeds  
beter voelen’

Beter
In het lepraziekenhuis kreeg Niraj onmiddel-
lijk gratis medicijnen om de lepra-bacteriën 
in zijn lichaam te doden. ‘Nadat ik hier  
medicijnen had gekregen, ging ik me steeds 
beter voelen’, vertelt hij opgelucht. Helaas 
kreeg Niraj last van bijwerkingen. De lepra-
bacteriën waren gedood, maar deze zorgden 

voor complicaties. Hij moet nu langer  
in het ziekenhuis blijven. 

Niraj realiseert zich dat hij zonder 
steun uit Nederland misschien 
wel niet was geholpen. Zelf  
had hij deze behandeling nooit  
kunnen betalen. Hij is dank-
baar. Op dit moment slikt hij 

Prednison tegen de pijn.  
Doktoren verwachten dat hij  

over een paar maanden weer naar 
huis mag.

Familie
Niraj kijkt er enorm naar uit om naar huis te 
gaan. ‘Ik wil als eerste naar mijn familie,’ zegt 
hij verlangend. Zij wonen 300 km verderop. 
Daar wil hij zijn vader weer gaan helpen op 
het boerenland en zijn oude leven weer op-
pakken. Er verschijnt een lach op zijn gezicht. 
Het is een droom die binnenkort bewaarheid 
wordt. Niraj is een van de 1.529 jongeren die 
we vorig jaar dankzij uw gift hebben kunnen 
helpen aan een nieuw leven.



 

383 
kerken

24.560 
donateurs

Besteding van de inkomsten

 Doelstelling  Fondsenwerving  Administratie en Beheer  Reservering 

2018

2017

 fondsen/derden/subsidies

€ 552.508

€ 119.050
kerken

€ 26.449
overige inkomsten

€ 163.790
nalaten schappen

particulieren

€ 1.347.493

€ 2.209.290
Totaal aan inkomsten

 Medische verzorging  
en revalidatie

Eerste levensbehoeften

 Zelfredzaamheid

Participatie in de maatschappij,  
zelfrespect en waardigheid

 Kennis over lepra

Bangladesh

7 projecten 
(25%)*

DR Congo

6 projecten 
(15%)*

India

9 projecten 
(22%)*

Myanmar

7 projecten 
(28%)*

Nepal

2 projecten 
(4%)*

Tsjaad

4 projecten 
(6%)*

In 2018 hadden we onszelf als Leprazending  
Nederland tot doel gesteld om 1.500 jongeren 
met lepra een nieuw leven te geven. 

Het was tot op het laatst spannend. Doordat vele  
van u in december gul gaven, zagen we uiteindelijk  
de teller de 1.500 passeren. We konden zelfs meer 
jonge mensen helpen. In totaal 1.529 jongeren.  
Hen konden we herstellen van lepra. 

Dankzij uw steun.

Met dit overzicht krijgt u een indruk van welke  
impact uw gift in 2018 heeft gehad op de levens  
van leprapatiënten. Ik ben er zelf stil van.

Alleen u maakt deze verandering in de levens  
van mensen met lepra mogelijk. Een leven als  
die van Niraj. U leest zijn verhaal op de achterkant. 
Namens leprapatiënten wil ik u nogmaals  
hartelijk danken. 

Henno Couprie, 
directeur Leprazending

2018: 1.529 jongeren met lepra gered

Het volledige jaarverslag wordt gepubliceerd op onze website: www.leprazending.nl/jaarverslag

*  Percentage  
besteding veldlanden


