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Het liefste ontmoet
ik u persoonlijk...
Eén van de mooiste onderdelen van mijn werk
is: de ontmoetingen met u. Het raakt mij om
uw persoonlijke verhalen te horen, en te horen
waarom u leprapatiënten steunt. Ik vind het
mooi om u bij het leprawerk te betrekken,
want onze veldwerkers zijn als het ware uw
handen en voeten. Het liefste wil ik u allemaal
persoonlijk ontmoeten, maar dat wordt lastig.
Wel dank ik u hartelijk voor uw uitgestoken
hand naar verstoten en vergeten mensen.
Een opmerking van een donateur bleef bij me
hangen: ‘ik zou graag eens leprapatiënten
willen ontmoeten’. Zij was niet de enige met
die wens en vorige maand reisde een groep
donateurs op eigen kosten af naar Nepal.
Ineens zie je de verwoestende gevolgen van
lepra. Je kijkt leprapatiënten in de ogen. Je
hoort hun verhalen over herstel en hoop.
Na zo’n reis besef je nog meer de noodzaak
van hulp aan deze mooie mensen. Zij

hebben herstel en hulp nodig, zodat zij hun
waardigheid terug krijgen. In de strijd tegen
lepra is het noodzakelijk dat wij ons
blijven ontwikkelen. Zoals in het
trainen van medisch personeel en
in het zoeken naar vernieuwde
behandelmethoden.
Zoals u ziet, is Magazine Recover
ook vernieuwd. Het nieuwe ‘jasje’
bespaart kosten zodat zoveel
mogelijk geld naar leprapatiënten
gaat. We zijn benieuwd wat u van
Recover vindt! Reageren?
Mail naar info@leprazending.nl,
o.v.v ‘Nieuwe Recover’.
Veel leesplezier en Gods zegen!
Alex Visscher
Relatiebeheerder

25-02-2020 14:33
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Veel vrouwen met lepra wachten dringend op hulp. Dit jaar willen we
1.888 vrouwen een nieuwe start bieden. Als een vrouw met lepra
hersteld wordt, is vaak haar hele familie geholpen.
Uw steun is hierbij van onschatbare waarde.

‘WIJ HOPEN DAT-IE HIER SNEL IS’

Toch heeft ze nog één droom... Het zou beter zijn als Mercyhome
niet hoeft te bestaan omdat er geen leprapatiënten meer zijn.
Die allesverwoestende ziekte moet de wereld uit!

Geeske Zijp en haar team bereiden
zich voor op een verhuizing naar
Salamat. Eind vorig jaar droeg u
financieel bij voor een auto.
Geeske: ,,Het is fantastisch dat we
een goede auto konden kopen.
Dank u wel!’’

Ooit had ze de droom om te trouwen, een gezin te stichten en een
leuke baan te hebben. Bhagya werd verstoten door haar dorpsgenoten
en familie toen ze lepra kreeg. Ze woont nu alweer 20 jaar in een
Mercyhome (India). In dit opvanghuis van Leprazending is ze gelukkig.

Geeske en haar team in de nieuw
geopende provincie Salamat, Tsjaad.

Vrouwen zijn vaak de spil
Update jaarcampagne:
herstel voor 1.888 vrouwen
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In een skypegesprek, begin
februari schetst Geeske de situatie:
,,De auto staat op dit moment op de
boot en is onderweg hier naartoe.
We hopen dat-ie hier zo snel
mogelijk is!’’
MEDEWERKING VAN
OVERHEDEN
Nooit eerder mocht in de provincie
Salamat leprawerk verricht
worden. Nu wel! ,,We verwonderen
ons over de positieve medewerking
van overheden en instanties. Nooit
eerder kwamen we zover om alles
voor elkaar te krijgen.’’

BID VOOR...
Wilt u bidden voor
het werk van Geeske
GEBED OM HULP
Zijp? Bid dat zij en haar
Tijdens het skypegesprek voeren
team een goede start
de medewerkers Zacharias en
kunnen maken in
Marcus op de achtergrond druk
Salamat.
overleg à la française. Mensen lopen
in en uit - alles ter voorbereiding
om leprapatiënten op te sporen en te
behandelen. ,,We zijn dankbaar dat we op
dit punt staan. Nu moeten we alles op orde
krijgen en de laatste hobbels overwinnen
om daadwerkelijk aan de slag te kunnen.
Veel inwoners hier zijn getroffen door
lepra en hebben dringend hulp nodig.
Het wordt niet makkelijk en we kunnen
alle hulp gebruiken. Wilt u voor ons
bidden?” •

l
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“Zij

hielpen mij
mijn waardigheid
terug te vinden ”

DE IMPACT
VAN LEPRA OP
HET LEVEN VAN
PARBATI
,,Pas toen mijn handen verkrampten en vervormden,
realiseerde ik me dat er iets goed mis was. Ik was zo
bang…’’, zegt Parbati. Acht jaar geleden kreeg ze de
diagnose: ‘jij hebt lepra’.
,,Ik merkte dat mensen mij
begonnen te mijden. Plaatsgenoten klampten mijn broer
aan, bij wie ik woonde: ‘Kijk
uit voor haar, straks besmet
ze jou…’. We begonnen van
verschillende borden te eten.
Al mijn spullen moest ik
apart houden en ik mocht
niets aanraken. Maar mensen
om ons heen bleven bang en
zeiden: ‘Zij moet ergens anders
wonen’. Uiteindelijk moest ik
weg en leefde ik gescheiden van
iedereen. ‘’
Intussen ging het steeds slechter
met me. Ik kon niet meer lopen.
Wilde ik me verplaatsen, dan
kroop ik als een dreumes, of ik
liep op mijn knieën. Jarenlang.
MIJN WAARDIGHEID TERUG
,,Mijn vader is helaas gestorven

en mijn broer is geëmigreerd naar het buitenland. Ik zie
mijn familie nooit meer. Maar er is iets moois gebeurd
in mijn leven. Ik ben geholpen door de mensen van
Leprazending. In het lepraziekenhuis in Anandaban
kreeg ik een behandeling en – voor zover mogelijk –
hersteloperaties. Na mijn genezing leerde ik lezen en
schrijven aan de vakschool van Leprazending. Ik heb
zoveel lieve mensen om mij heen. Zij hielpen mij mijn
waardigheid terug te vinden. Ik heb weer een toekomst!’’
OP EIGEN BENEN
,,Inmiddels heb ik een klein winkeltje geopend, met steun
vanuit het lepraziekenhuis. Ik verkoop van alles en nog
wat. Het draait goed. Zelfs zo, dat ik kan op mijn eigen
benen kan staan. Niet letterlijk, maar absoluut figuurlijk.
Mijn leven is hersteld en ik voel me intens gelukkig!’’
DIEP DANKBAAR
,,Naar alle mensen die hulp mogelijk maakten voel ik
diepe dankbaarheid. Het liefste zou ik hen allemaal
persoonlijk bedanken, voor hun daden, voor hun gebeden,
voor hun giften. Dat gaat natuurlijk niet lukken, maar ik
ben blij dat ik hier op deze plek mag zeggen: dank jullie
wel, God bless you!’’ •

>> DIT RAAKT MIJ

MAJA BERENDSEN // vrijwilliger administratie
Ik beeld me in hoe het zou zijn...
Ontdekken dat je ziek bent en in
plaats van steun ontvang je
afstoting. Je wordt aan je lot
overgelaten. Vreselijk.

Ik denk aan Jezus. Hij raakte
melaatsen aan, betoonde Zijn liefde
en genas hen. Ik denk aan de jonge,
Joodse slavin uit 2 Koningen 5. Ze was weggevoerd, moest
werken voor de vijand en had medelijden met haar melaatse
meester. Ze vertelde hem over de profeet Elisa, die hem
waarschijnlijk kon genezen. Ik vraag mezelf af... Hoe reageer
ik als een familielid lepra zou krijgen? Bang en afwijzend? Of
bewogen en liefdevol?
Het raakt mij dat Parbati door hulp van Leprazending
haar leven weer kan opbouwen. Ik ben blij dat ik op de
achtergrond een bijdrage kan leveren aan het werk van de
Leprazending.

DONATEUR IN BEELD

"Mogen

zij
uw erfgenaam
zijn?"
DANKBAAR VOOR NALATENSCHAPPEN

Iets betekenen
in het leven
van mensen die
lijden
Hij heeft een warm hart
voor mensen met lepra.
Arie Matze (83), ondernemer van huis uit, steekt
graag de handen uit de
mouwen, om zijn steentje
bij te dragen aan werk
onder leprapatiënten.

In 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 nalatenschappen kan het werk onder leprapatiënten
voor lange periode voortgezet worden, in bijvoorbeeld onze
lepraziekenhuizen in Nepal en Myanmar.
In dankbare herinnering...
Mevrouw L. van Dijk

Mevrouw M. den Haan

> INFORMATIEBROCHURE

Overweegt u uw testament op te maken? Leprazending heeft een informatiebrochure en een praktisch Erfenisdossier beschikbaar. Gratis aan te vragen via
055-7600500 of info@leprazending.nl. Zie ook: leprazending.nl/nalaten.

ONTMOETING

Praktisch ingesteld als hij is,
zamelt hij oud ijzer en papier
in. De opbrengst, die hij
persoonlijk overhandigt, gaat
naar leprapatiënten. ,,Jammer
dat de papierprijs gezakt is’’, zegt
hij – ja ja, het ondernemersbloed
stroomt nog altijd. Hij zit niet
graag stil, maar dat is niet de
reden waarom hij zich inzet
voor zijn naasten: ,,We weten
dat mensen met lepra kunnen
genezen. We weten dat daar
kosten aan verbonden zijn. Ik
vind het mooi om op deze manier
bij te dragen.’’
Hij aarzelde, toen we hem
vroegen om mee te doen aan
deze rubriek, want: ,,Het gaat
niet om mij, het gaat erom dat we
iets kunnen doen voor mensen
die getroffen zijn door die
vreselijke ziekte. Ze lijden pijn,
zijn vaak verstoten en leven in
eenzaamheid. Als wij iets in de
levens van die mensen kunnen
betekenen, is dat alleen maar
mooi.” •

Jong en oud met elkaar in gesprek tijdens de laatste ontmoetingsdag.

HEEFT U EEN LOCATIETIP
VOOR DE ONTMOETINGSDAG?
Het is een warme herinnering: de Ontmoetingsdag van vorig jaar
september bij Zandverhalen in Elburg.
We hebben het voornemen om dit
jaar opnieuw een Ontmoetingsdag te
houden. We zoeken opnieuw een locatie
die inspireert, gezellig is, en waar we
elkaar op een fijne manier kunnen

ontmoeten. Onze vraag aan u: heeft u
tips voor een geschikte locatie? Laat
het ons weten! Bellen kan naar telefoon
055-7600500 of stuur een mailtje naar
info@leprazending.nl. •

KORTE BERICHTEN

Hoera, een auto! Gandhi Award 2019 gaat
naar Leprazending India

Stel, u moet dagelijks reizen voor
uw werk via moeilijk begaanbare
wegen, door de bergen van Nepal.
Goed vervoer is daarbij
essentieel. De mensen van de
coöperatie van leprapatiënten in
Kewalpur moeten langs die
bergwegen naar de markt in het
dal, of naar de stad reizen, om
hun landbouwgoederen te
verkopen. Ze hadden dringend
degelijk vervoer nodig. Geweldig
nieuws: eind vorig jaar kon een
goede auto aangeschaft worden,
dankzij uw steun, en met hulp
van EO-Metterdaad. Dank u wel!
De auto wordt ook gebruikt voor
calamiteiten, bijvoorbeeld in
geval van een medisch
noodgeval.

Donderdag 6 februari, een dag met een
gouden rand in de geschiedenis van India.
De president van India kende de International
Gandhi Award 2019 toe aan Leprazending
India. ,,Zoveel leprapatiënten vinden hier
genezing, krijgen hun waardigheid terug
en kunnen hun plek in de maatschappij
weer positief innemen.’’ Meneer Bhal S.
Chakranarayan, voorzitter van de Raad van
bestuur van Leprazending India (rechts) mocht
de award in ontvangst nemen. ,,In nederigheid
voelen wij ons vereerd. Dank aan iedereen
die Leprazending steunt en deelneemt aan
de spannende reis in de strijd tegen lepra.
We dragen de award op aan de leprapatiënten.
Zij strijden dapper, zij werden buitengesloten,
gediscrimineerd. Maar zij kijken niet
achterom, zij zijn hoopvol op de toekomst
gericht.’’

KENNIS

5
JAAR

De gemiddelde
incubatietijd
van lepra is
vijf jaar.

Zodra de behandeling start is de
leprapatiënt niet meer besmettelijk.

Lepra kan ongemerkt worden overgedragen aan bijvoorbeeld een
familielid of de buren en zo en een volgend slachtoffer maken, voordat
de patiënt het zelf doorheeft.
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herstel voor 1.888 vrouwen
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HASSAN DURFT WEER TE DROMEN

Hij is geboren in een arm gezin.
Toen zijn moeder witte plekken bij
hem zag, stortte haar wereld in.
Hassan had lepra.
,,‘Weg bij hen’, zeiden mensen om ons heen. Bang
voor besmetting, bang dat God ons vervloekt had’”,
vertelde vertelde Hassan’s moeder wanhopig.
Hassan zelf was diep geschokt. Zijn vriendje Rabiul
had immers door lepra nare misvormingen aan zijn
handen...
Maar in het lepraziekenhuis in Bangladesh mocht
Hassan een behandeltraject ondergaan. Zijn lepra
werd in een vroeg stadium ontdekt, waardoor hij
nog geen open wonden, zweren of vergroeiingen
had. Inmiddels is Hassan genezen. Dankbaar en blij
durft hij weer te dromen: ,,Ik wil dokter worden!’’
Wie weet... sinds kort neemt hij trots zijn plekje in
de schoolbank weer in.

ding.nl

999 of op leprazen

Hassan

Land: Bangladesh
Situatie: Hij kreeg op 9-jarige leeftijd lepra
Behandeling: Zes maanden Multi-Drug-Therapy
en fysiotherapie

