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UIT HET HART

Van leprapatient
naar schoolhoofd
Toen ik vorig jaar met het werk bij Leprazending begon, had ik
geen idee van de omvang van het probleem van lepra. Inmiddels
weet ik dat er, naast de ruim 200.000 nieuwe lepragevallen per
jaar, miljoenen mensen dagelijks met de gevolgen van de ziekte
moeten leven.

Bid voor...
jongeren die de gevolgen
van lepra met zich mee
dragen. Bid dat ze door hun
gemeenschap niet (meer)
buitengesloten worden en
steun mogen ervaren. Bid
ook voor werk en een
betere toekomst.
Elke dag meebidden? Vraag
de gebedskalender aan via
info@leprazending.nl

Naast lichamelijke beperkingen en verminkingen krijgen (ex-)
leprapatiënten vaak te maken met uitsluiting. Ook zijn er nog
steeds discriminerende wetten van kracht. Kinderen van
leprapatiënten hebben het extra moeilijk, ze worden vaak
weggestuurd van school als wordt ontdekt dat hun ouders
of zij zelf lepra hebben (gehad).
Om jongeren (met lepra) toch een kans te bieden op de
arbeidsmarkt, heeft Leprazending in verschillende
landen vakscholen opgericht. Eind vorig jaar bezocht
ik zo’n school in India. Het schoolhoofd Keshaba leidde
mij rond. Ik was onder de indruk van de vakkundige
leerkrachten en de kwaliteit van de diverse opleidingen
tot lasser, computerdeskundige of coupeuse. Bedrijven
nemen deze studenten graag in dienst!
Aan het eind van het bezoek vroeg ik Keshaba hoe hij bij
de vakschool terecht was gekomen. Tot mijn verbazing
vertelde hij dat hij vroeger zelf lepra had. Hij kwam naar
deze school om zijn kansen op de arbeidsmarkt te
vergroten en is nu zelf schoolhoofd! Wat een prachtig
voorbeeld voor jongeren hier.
Het maakt mij dankbaar dat wij, samen met u,
toekomstperspectief bieden aan leprapatiënten.
Op pagina 4 leest u wat er in 2018 dankzij uw
steun is gebeurd. Hartelijk dank daarvoor!
Erni van Wingerden
Medewerker Programma,
Monitoring en Evaluatie
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KORTE BERICHTEN

Dankbaar voor
Nalatenschappen
De afgelopen maanden ontvingen we
verschillende bedragen uit Nalatenschappen.
We zijn zeer dankbaar dat de erflaters aan
leprapatiënten hebben gedacht toen zij hun
testament opmaakten. Dankzij hun nalatenschap kunnen wij ons werk voor een lange
periode voort zetten, zoals bijvoorbeeld in
onze ziekenhuizen in India en Bangladesh.
In dankbare herinnering:

Mevrouw Eggen-Verreck

Mevrouw Van Woerden-Rote

Mevrouw Treffers-Maliepaard
Mevrouw Kroondijk

Mevrouw Den Hartigh
Mevrouw Van Maren

Informatiebrochure
Overweegt u zelf uw testament op te maken?
Leprazending heeft een informatiebrochure en
een praktisch Erfenisdossier beschikbaar. Vraag
deze gratis aan via 055-7600500, of mail naar
info@leprazending.nl. U leest er meer over op
www.leprazending.nl/nalaten

DIT RAAKT MIJ
AKKE TE SLIGTE

Akke zet zich wekelijks in als
vrijwilliger van Leprazending

Artsentekort
We zien dat het artsentekort in
onze ziekenhuizen een steeds
groter probleem wordt. Steeds
meer artsen gaan met pensioen,
nieuwe aanwas is er nauwelijks.
Dat heeft verschillende
oorzaken. Lepra is geen
populaire richting om in te
specialiseren. Dit komt door
het stigma op lepra, maar ook
doordat artsen in andere
richtingen veel meer kunnen
verdienen. Verder komt de
ziekte (gelukkig) minder voor.
Inmiddels luiden we de
noodklok, want de rijen met
leprapatiënten worden langer
en langer. Binnenkort starten
wij een actie om nieuwe artsen
aan te trekken en de druk op
de huidige artsen te verlichten.
Doneren voor onze ziekenhuizen kan natuurlijk nu al:
www.leprazending.nl/doneren

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.

Op pagina 6 leest u het bij
zondere verhaal van leprapatiënt
Aisswai. Door lepra ging zijn hand
steeds slechter functioneren,
maar hij verloor de hoop niet!
Jarenlang bleef hij trouw zijn
lepramedicijnen slikken.
Dit raakt mij. Zijn doorzettings
vermogen werd uiteindelijk
beloond. Dankzij uw hulp kon
hij door onze artsen geopereerd
worden en krijgt hij nu weer een
nieuwe toekomst waarin
hij zijn hand weer kan
gebruiken. Lees meer
over Akke’s motivatie:
www.leprazending.nl/akke

AGENDA
7 – 10 juni 2019
Opwekking
Bezoekers van onze stand
kunnen een quiz over lepra
doen. Zelf ook meedoen?
Doe de quiz:
www.leprazending.nl/quiz.
28 september 2019
Ontmoetingsdag
Prachtige ontmoetingsdag
bij Zandverhalen in Elburg.
Noteert u de datum alvast
in uw agenda? Zie pagina 7.
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JAAROVERZICHT

JAAROVERZICHT 2018

1.529 jongeren met lepra gered

383
kerken
24.560
donateurs

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
Aisswai. U leest zijn verhaal op pagina 6. Namens
leprapatiënten wil ik u nogmaals hartelijk danken.
Henno Couprie,
directeur Leprazending
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€ 2.209.290
Totaal aan inkomsten

€ 163.790

2018

DOELSTELLING
FONDSENWERVING
BEHEER EN ADMINISTRATIE
RESERVERING

2017

DOELSTELLING
FONDSENWERVING
BEHEER EN ADMINISTRATIE
RESERVERING

nalatenschappen

€ 119.050
€1
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. 3 47. 493
par ticulieren

€ 26.449
overige inkomsten

LEPRAZENDING.NL

Medische verzorging
en revalidatie
Eerste levensbehoeften
Zelfredzaamheid
Participatie in de maatschappij,
zelfrespect en waardigheid
Kennis over lepra

Myanmar
7 projecten

DR Congo
6 projecten

Bangladesh
7 projecten

Tsjaad
4 projecten

India
9 projecten

Nepal
2 projecten

Percentage besteding veldlanden
NEPAL
4%
TSJAAD
6%
DR CONGO
15%

INDIA
22%

MYANMAR
28%

BANGLADESH
25%

Het volledige jaarverslag wordt gepubliceerd op onze website: www.leprazending.nl/jaarverslag
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AISSWAI’S LEVEN OP
ZIJN KOP DOOR LEPRA
Vijf jaar geleden kreeg Aisswai Bandiy (19) de diagnose lepra. Zijn
vingers trokken krom en op een dag kon hij zijn pink en ringvinger
helemaal niet meer strekken. Van het plaatselijke overheidsziekenhuis
ontving hij gelukkig snel lepramedicijnen die hij drie jaar lang slikte.
‘Ik had gehoopt dat mijn hand vanzelf beter zou worden als ik de
medicijnen bleef slikken,’ vertelt hij aangedaan.

V

Veel mensen met lepra worden
gepest op school en buiten
gesloten. Aisswai vertelt mij
dat hij daar nooit last van heeft
gehad. Ook niet toen hij zijn
pink en ringvinger niet meer
kon gebruiken. ‘Ik schaam me
er niet voor dat ik lepra heb,
hoor,’ zegt hij moedig. Ik vraag
me af of deze trotse jonge man
de waarheid vertelt. In India
zijn nog tientallen wetten van
kracht die leprapatiënten
discrimineren.
Het overheidsziekenhuis in
India kon hem uiteindelijk niet
verder helpen met zijn hand.
De plaatselijke arts verwees
hem door naar ons lepraziekenhuis. Dankzij steun uit Nederland staat het lepraziekenhuis
in de wijde omgeving goed
aangeschreven en patiënten
komen dan ook van ver.
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GEDULDIG

Samen met zijn ouders besluit
Aisswai naar het lepraziekenhuis te gaan, een reis van ruim
vier uur. Aangekomen staat er
een lange rij met mensen.
Allemaal wachten ze geduldig
tot ze op spreekuur kunnen
komen bij een arts. Er valt
geen onvertogen woord. Stuk
voor stuk hebben ze hun eigen
verhaal en dragen ze een
stukje leed met zich mee.
Veel leprapatiënten zijn arm,
en kunnen geen behandeling
betalen. Dit ziekenhuis is hun
enige hoop. Eenmaal aan de
beurt kijken artsen of mensen
lepra hebben of misschien een
andere huidaandoening. Bij
het vermoeden van lepra vindt
een test plaats. Als de diagnose
lepra wordt gesteld krijgen
patiënten gratis medicijnen.

LEPRAZENDING
ONTMOE

TINGSDAG
28 S E P T E M B
ER
BIJ ZANDVERH
ALE

Uitnodiging:
ontmoetingsdag
Komt u ook naar de Ontmoetingsdag 2019? We
hebben dit jaar een prachtig aangeklede fabriekshal
gereserveerd bij ‘Zandverhalen’ in Elburg. De attractie
is een van ’s werelds grootste binnen-zandprojecten
met prachtig gedetailleerde zandsculpturen van
Bijbelverhalen gemaakt van zo’n 4.000 m3 zand.
OPERATIE

Eindelijk is Aisswai aan de beurt. Hij heeft
zijn medicijnen gelukkig trouw ingenomen. Maar de arts vertelt dat, door de
dode leprabacteriën, de zenuwen in zijn
arm bekneld zijn geraakt. Daardoor heeft
hij een klauwhand ontwikkeld. Het is een
typische leprareactie. De arts vertelt hem
dat hij geopereerd moet worden.
Aisswai en zijn ouders hebben weinig
geld. De hersteloperatie, die € 135 kost,
kunnen ze niet betalen. Met het ziekenhuis bespreken ze wat ze wel zelf kunnen
bijdragen. De rest van het bedrag bekostigt Leprazending. In het lepraziekenhuis
krijgt Aisswai een bed aangewezen en
komt hij op de wachtlijst voor een operatie. Hij kan zijn geluk niet op, want
dadelijk kan hij zijn hand gewoon weer
gebruiken!
Leprapatiënten als Aisswai kunnen niet
zonder uw steun en gebed! Ga naar
www.leprazending.nl/doneren of geef
via NL75 INGB 0003 2439 99 o.v.v. India.

’s Morgens geniet u van een mooi programma met
gezellige muziek. We leren u graag beter kennen, dus
maken tijd voor een gezellig samenzijn met koffie en
wat lekkers. U hoort over de projecten van Leprazending
en de doelstelling die we binnenkort willen halen:
wereldwijd geen lepra meer. Organisator van ‘Zandverhalen’ Aad Peters zal ook wat van zijn ervaring met
leprapatiënten delen. Als poppenspeler reisde hij de
wereld af. Aad: ‘Ik heb ook voor leprapatiënten
opgetreden. Anderen raadden het toen af, het was
verboden. Maar ik dacht niet na en deed het gewoon.
Ik omhelsde ze, en wilde er gewoon voor hen zijn.’
’s Middags kunt u gratis de zandsculpturen van Zandverhalen bewonderen. We zijn een mooie samenwerking met dit park aangegaan omdat zij achter
onze missie staan om mensen met lepra te helpen.
Als afsluiting krijgt u een leuke goodiebag mee.
ENTREE
Als gast van Leprazending krijgt u via de kortingscode:
LEPRAVRIJ, gratis toegang tot deze Ontmoetings
dag (normaal tarief: € 16,50). Opgeven kan via
www.leprazending.nl/ontmoetingsdag. U mag
deze kortingscode ook doorgeven aan vrienden en
gratis introducées meenemen!
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Hersteld!
SUMINTRA HEEFT GEEN VERMINKINGEN
DOOR EEN SNELLE DIAGNOSE!
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!
“Het begon allemaal met een klein zweertje op mijn
vinger. Bij de zelfhulpgroep in ons dorp kwam af en
toe een gezondheidswerker langs. Dus ik vroeg haar
of ze wist wat er met me aan de hand was. Ze vertelde
dat ik lepra had, gaf me medicijnen en heel snel was
mijn vinger genezen. Dankzij haar hulp heb ik geen
misvormingen aan lepra overgehouden! Mijn man
helaas wel. Hij is zelfs geopereerd in het lepraziekenhuis. Ik heb me daarom aangesloten bij de zelfhulpgroep. Elke deelnemer legt maandelijks 0,25 cent in.
Zo hoeven we voor een lening niet naar de bank,
waar je al snel een hoge schuld opbouwt. Dankzij
dit systeem heb ik een geit gekocht. Nu hebben we
melk en al snel had ik het geld terugverdiend omdat
de geit een jong kreeg! Het voelt goed om voor mijn
gezin te kunnen zorgen. Het is heel fijn om met de
zelfhulpgroep samen te komen. We bemoedigen
elkaar en helpen ook anderen in onze omgeving.”

‘Het voelt goed om
voor mijn gezin te
kunnen zorgen!’

Sumintra
Land: India
Leeftijd: 56
Beroep: Geitenboerin
Kreeg lepra in: 2004
Behandeling: Multi-drug therapy

