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Belt of mailt u wel eens met Leprazending? Grote kans dat uw 
telefoontje of mailtje wordt beantwoord door een vrijwilliger 
van Leprazending. Ik draag onze vrijwilligers een warm hart 
toe, vanwege het onmisbare werk dat ze verzetten.  

Veel mensen weten niet dat bij Leprazending net 
zoveel vrijwillige als betaalde krachten actief zijn. 
Op ons kantoor in Apeldoorn werken dagelijks 
vrijwilligers, die u te woord staan, als u bijvoor-
beeld uw adreswijziging doorgeeft – zij voeren 
de wijziging door in onze administratie. Buiten 
het kantoor doen vrijwilligers onder andere 
vertalingswerk – denk aan de tweemaandelijkse 
gebedsbrief – of ze geven een lezing over het 
werk van Leprazending in uw gemeente, op uw 
(vrouwen)vereniging en op scholen. Zonder 
vrijwilligers kunnen wij ons werk niet doen! We 
zijn daarom blij en dankbaar met die fijne groep 
mensen. 

Wie weet heeft u één van hen ontmoet op 
onze jaarlijkse Ontmoetingsdag. Zij zorgden 
ervoor dat alles op rolletjes liep en zijn 
daarom in het zonnetje gezet! 

Stel, u wilt vrijwilligerswerk bij Leprazen-
ding doen, of u vindt het mooi om eens 
een ambassadeur uit te nodigen voor een 
lezing, aarzel dan niet en bel naar telefoon 
055-7600500, of stuur een mailtje naar 
info@leprazending.nl. Wij staan graag 
voor u klaar! 

Henriët van der Maaten  
Directiesecretaresse en Officemanager 
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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.

3

HERSTELD!

HOOPVOL  
NIEUWS
India belooft test  
op leprabesmetting  
voor 250 miljoen  
kinderen per jaar

12 Terugblik 
Ontmoetingsdag  
bij Zandverhalen  
waardevol én gezellig 

Directeur Ir. H.C. Couprie  
Kantoor Arnhemseweg 1, 7331 BA  Apeldoorn  
Post Postbus 902, 7301 BD Apeldoorn  
T (055) 7 600 500  E info@leprazending.nl  
IBAN NL75 INGB 000 3243 999  KvK  41039028  
Concept en vormgeving deelstraendejong.nl  ISSN 1381-8414   
Uitgave nr. 3, oktober 2019 (verschijnt drie keer per jaar) kostprijs €0,65

3HERSTELT LEVENS



Haar beschadigde hand werkte 
als een zichtbaar label: ik heb 
lepra. Medestudenten vonden 
het eng en ontweken haar. 
Seema voelde zich buiten
gesloten, raakte gestrest en 
studeren ging maar moeizaam. 
Op een dag stelde ze zichzelf 
voor de keus: óf stoppen met 
school, óf volop studeren en 
het maximale uit het leven 
halen. Ze koos het laatste.  

‘IK KAN SUCCESVOL 
ZIJN, ZOALS IEDER 

ANDER’

4 LEPRAZENDING.NL4



ZZe was negen jaar, toen haar moeder witte 
vlekken op haar dij, wang en in haar taille 
ontdekte. Zelf merkte ze dat ze op ‘die plekken’ 
niets voelde, zelfs niet de pijn van de aanra-
king met een hete pan. En nog iets vreemds. 
Het gevoel in haar rechterhand verdween. 
Haar moeder wist: ik moet met mijn dochter-
tje naar het ziekenhuis.  

De arts wist na onderzoek onmiskenbaar  
wat er aan de hand was. Seema had lepra.  
Hij schreef haar de behandeling voor. Twaalf 
maanden lang. Maar hij hield zijn diagnose 
geheim, voor zowel moeder als dochter…  
De medicatie werkte en Seema genas. Echter, 
de lepra had wél haar rechterhand aangetast. 
Iedereen kon het zien.  

HERINNERINGEN 
Seema’s familie maakt deel uit van een 
herdersgemeenschap in het midden van India. 
Amravati is een waar graasparadijs. Als kind 
mocht Seema vaak met haar moeder mee naar 
de weiden, waar het vee graasde. Op het heetst 
van de dag zochten ze samen een schaduwplek 
onder een weelderig bladerdak van oude 
bomen, aan de rand van het bos. Moeder zong 
slaapliedjes. Seema vond het heerlijk… Het 
zijn voor haar herinneringen om te koesteren. 
Juist op moeilijke momenten in haar leven 
gaat ze in gedachten terug naar die vervlogen 
tijden. ‘Beste vriendin, persoonlijke leraar, 
mijn alles: mamma’, zo omschreef ooit een 
Amerikaanse schrijver haar moeder. Seema 
zegt precies hetzelfde over háár moeder. Hun 
band is onverbreekbaar.  

Op de middelbare school ontmoette Seema 
een hulpverlener. Door de diepgaande  
gesprekken die ze samen voerden, besefte 
Seema pas echt dat ze lepra had gehad. Nu 
wist ze waarom ze weinig vrienden had, 
waarom leeftijdsgenoten haar meden. ‘Ik laat 
me niet tegenhouden door dit lepra-stempel’, 
dacht ze. Gemotiveerd ontpopte Seema zich 

Seema is geopereerd aan haar hand. De 
operatie wist de uiterlijke tekenen van lepra 
voorgoed uit. Seema is intens dankbaar. 

 "Ik voelde 
niets op 
die witte 
vlekken"

>
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tot een hardwerkende en 
slimme student, gefocust op 
studeren. ‘Ik zal bewijzen dat 
mensen, die getroffen zijn 
door lepra, succesvol kunnen 
zijn in het leven en dromen 
kunnen realiseren, net als 
ieder ander.’   

JALOERSMAKEND LIJSTJE 
Inmiddels heeft ze een 
diploma-lijstje waar menig-
een jaloers op is. Ze rondde 
succesvol haar masterstudie 
af en op dit moment promo-
veert ze in Management. Haar 
doel is: professor worden. 

VERLIEFD 
Tijdens haar studie ontmoette 
Seema een leuke man, Vicky 
heet hij. Eerst bleef het bij 
vriendschap, maar na acht 
jaar kwam ‘verliefdheid’ om 
de hoek kijken. Vicky wist dat 
Seema lepra had gehad. Hij 
wist ook dat hij niets hoefde 
te vrezen, en legt uit: “Bij veel 
mensen ontbreekt het aan 
kennis over lepra. Door de 
misvattingen zijn er veel 
vooroordelen. Ik weet dat 
lepra geneesbaar is en zodra 
iemand is behandeld, kan 
diegene een leven leiden zoals 
iedereen, ondanks uiterlijke 
schade. Het had mij net zo 
goed kunnen overkomen. 
Voor mij was in elk geval 
duidelijk: ik wil Seema hoe 
dan ook niet kwijt.’’ De kracht 
van de liefde heeft het 
vooroordeel over lepra 
verslagen. Vorig jaar gaven ze 

Seema blijkt een echte 
doorzetter. Ze kiest volop 
voor het leven, ondanks 
buitensluiting en haar 
zichtbare handicap. Geluk-
kig krijgt ze alle steun van 
haar moeder en haar man: 
de kracht van de liefde 
verslaat het vooroordeel 
over lepra.

Dit raakt mij.  Geweldig  
dat Seema door een 
hersteloperatie uiteindelijk 
handicapvrij is! 

>>DIT RAAKT MIJ 
DIANA POULISSE  
vrijwilliger klantenservice

   > elkaar het ja-woord.  

HERSTELOPERATIE 
Haar beschadigde hand. Ze had 
zich er bij neergelegd. Het zou 
altijd zo blijven. Totdat Seema 
hoorde dat Leprazending in 
India hersteloperaties ging 
uitvoeren. Nauwelijks is de blijd-
schap van Seema te omschrij-
ven: met zo’n operatie zou ze 
voortaan handicapvrij door het 
leven kunnen! In maart van dit 
jaar is ze in het ziekenhuis van 
Leprazending geopereerd. Het 
label ‘lepra’ is Seema voorgoed 
kwijt.•

‘IK TEL MIJN ZEGENINGEN’ 
Cor vertelt waarom hij Leprazending heeft opgenomen in zijn testament
“Ik heb een gewel
dige baan, een  
heerlijk huis, ik ben 
gezond en ik tel mijn  
zegeningen. Vanuit 
dankbaarheid steun  
ik Leprazending en  
ik heb de organisatie 
opgenomen in mijn 
testament”, zegt  
binnenvaartschipper 
Cor Gravendeel (58). 

REPORTAGE
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•

“Ik heb het zó goed. Als ik dan kijk naar mensen, 
die verminkt zijn door lepra, ja, dan vind ik het 
belangrijk dat leprapatiënten een menswaardig 
bestaan krijgen. Leprazending spoort hen op en 
zet zich voor deze mensen in. Dat maakt Lepra-
zending voor mij een geweldig doel.” Cor liet  
zich inspireren door zijn ouders, die het vanzelf-
sprekend vonden: ‘je hoeft niet alles voor jezelf te 
houden’ – als een opdracht van Jezus. Zelf weet 
Cor zich eigendom van Jezus Christus. “Een 
geweldige wetenschap, van waaruit ik andere 
mensen graag help!” 

Meer weten?
Periodieke schenkingen of een nalatenschap 
maken een groot verschil in de levens van  
leprapatiënten. Heeft u vragen hierover, of wilt  
u meer informatie? Schroom niet, bel ons op  
telefoonnummer 055-7600500 en vraag naar 
Alex Visscher. Hij informeert u graag over alle 
mogelijkheden. Een mailtje sturen kan natuurlijk 
ook, naar alex@leprazending.nl.  

‘IK TEL MIJN ZEGENINGEN’ 
Cor vertelt waarom hij Leprazending heeft opgenomen in zijn testament

"Mogen zij 
uw erfgenaam 
zijn?"

“Ik vind het belangrijk  
dat leprapatiënten een 
menswaardig bestaan krijgen”
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D9 Bethlehem

Elke set telt 
vier dezelfde 
kerstkaarten 
met enveloppen
en kost € 5,-. 

E13  Ik kniel  
aan uwe 
kribbe neer 
   

A3 De herders

Verras familie en vrienden met een kerstkaart 
En help mee levens te herstellen van mensen met lepra 

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
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LC

D1

Stille nacht. . .

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

Flat Size: 252.4x177.8 m
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Diecut or Score 
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 (C

M
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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 vier sets of 
meer krijg je een 

chique pen. 

8 LEPRAZENDING.NL



w

KORTE BERICHTEN

Tip: bekijk de expositie van 
Heleen van Trigt! De kunstena-
res tekent portretten van 
mensen en dieren. Van vrijdag 
18 oktober tot en met zaterdag 
14 december staan de deuren 
open voor publiek, in De  
Muzerij, Telgterbuurtweg 27, 
Ermelo. Openingstijden zijn 
van 14.00 uur tot 17.00 uur. 
Haar kunstwerken zijn te koop 
en de helft van de opbrengst is 
bestemd voor Leprazending. 
Op 7 december is de tentoon-
stelling gesloten. 

 Liever op afspraak kijken? 
Neem contact op met Greetje 
’t Hart, via 034-1562762 of 
greetjethart@live.nl.  

Kom kijken! 

26 januari 
WereldLepraDag 2020 
Overal in de wereld wordt 
stil gestaan bij het leed 
van leprapatiënten, in 
kerkdiensten wordt voor 
hen gebeden.

AGENDA

Wilt u bidden voor  
internationale contacten 

met overheden, die wij als 
Leprazending hebben? 

Goede contacten  
vergemakkelijken ons werk 

in het veld. En dat komt 
weer ten goede van de 

leprazorg én het verbeteren 
van de leefomstandigheden 

van de allerarmsten.  

Bid voor… 

Campagne  
STOP LEPRA. NU 
van start!
Tijdens de ontmoetingsdag is 
de campagne STOP LEPRA. 
NU gestart. Met de campagne 
willen we mensen oproepen 
om mee te helpen in de strijd 
tegen lepra. Concreet: we 
willen in 2035 geen leprabe-
smettingen meer! Op de foto 
is Nagammal te zien - lees 
meer over haar op pagina 10, 
in het artikel over Hart voor 
Vrouwen. 

“De Indiase regering laat voortaan jaarlijks 
250 miljoen kinderen testen op leprabesmet-
ting’’, beloofde Rekha Shukla, secretaris van 
het ministerie van Volksgezondheid en 
Welzijn in India.

Ze reageerde op een vraag van Peter Waddup, 
directeur van Leprazending Engeland, tijdens 
het Internationale Lepra Congres. De secreta-
ris wil lepra bij kinderen tegengaan en riep 
congresbezoekers op om haar in Manilla, 
afgelopen september steun te vragen in de 
strijd tegen lepra. Ook reageerde ze op  
een vraag van Pradeep Bagival, beleidsmede-
werker Leprazending Internationaal, over 
discriminerende wetten. Shukla verzekerde: 
“We werken aan een wetsontwerp, waarin we 
de resterende 106 discriminerende wetten 
intrekken of wijzigen. Dit ligt over drie 
maanden op tafel.’’  

Overtroffen 
Goed nieuws voor Leprazending, want 
hiermee wordt de doelstelling overtroffen: 
zorgen dat er in 2023 tachtig procent van de 
discriminerende wetten zijn ingetrokken of 
gewijzigd. 

Hoopvol nieuws 
'Jaarlijks lepratest voor  
250 miljoen kinderen'

HERSTELT LEVENS 9



Huidige stand:
1 1 7 7N

HART VOOR  
VROUWEN!

AL 1.177 VROUWEN ZIJN 
GEHOLPEN DOOR UW STEUN

Als vrouwen lepra krijgen, is het al erg genoeg 
als hun lichaam wordt aangetast. Toch raken 
ze vaak ook nog eens geïsoleerd. Of erger: ze 
worden verstoten. Om het tij te keren, maken wij 
ons hard voor vrouwen met lepra. Ons doel: dit 
jaar het leven van 1.850 vrouwen herstellen. 

Een hartvoorvrouwen

Nagammal, rechts op de foto, is één van de 
vrouwen die geholpen is. Lepra beschadigde 
haar lichaam en haar leven. Haar man en 
familie lieten haar achter toen hun woonplaats 
kampte met overstromingen. Medewerkers van 
Leprazending vonden haar, eenzaam. In de 
modder. ,,Ze namen me mee naar het zieken-
huis. Verzorgden me, wasten me, maakten mijn 
wonden schoon en ik kreeg eten en drinken. 
Niemand durfde mij aan te raken, maar de 
mensen van Leprazending zorgden voor me. Ik 
voelde me omringd met liefde en aandacht en 
achteraf bezien ligt daar het keerpunt in mijn 

leven”, verhaalt ze. Inmiddels onderging ze 
hersteloperaties. Nagammal mag weer die 
stralende vrouw zijn, die ze ooit was.  

HELP MEE!
Met uw hulp kunnen we het jaardoel halen en 
673 vrouwen, die nog op herstel wachten, 
helpen. Daarom de vraag: help met het laatste 
zetje, zodat 1.850 vrouwen herstel krijgen. Met 
uw hulp is het mogelijk!

Bijdragen kan gemakkelijk via de acceptgiro bij 
Recover, door een gift over te maken op NL75 

10 LEPRAZENDING.NL
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"Niemand durfde  
mij aan te raken, 
maar de mensen van 
Leprazending zorgden 

voor me"

HERSTELT LEVENS 11
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Huidige stand:
1 1 7 7

behandelen hen medisch. Door middel van 
operaties, speciale schoenen of een rolstoel 
krijgen zij hun waardigheid en zelfstandigheid 
terug. Bovendien lichten we familie en buren 
voor over lepra, en werken we aan het herstel 
van de sociale omgeving van deze vrouwen.

INGB 000 3243 999 of via www.leprazending.
nl/hartvoorvrouwen.  

EXTREEM KWETSBAAR
De meeste vrouwen zijn economisch afhanke-
lijk van hun man of familie. Zodra ze in de steek 
worden gelaten vanwege lepra, zijn ze extreem 
kwetsbaar. Vaak belanden ze in een diep armoe-
dige situatie. Lichamelijk en geestelijk lijden 
deze vrouwen veel pijn. 

EEN HART VOOR VROUWEN
Wij zoeken verlaten vrouwen op; verzorgen en 



OPROEP!

Bevlogen en warm. Zo mag de ontmoetingsdag van  
Leprazending wel omschreven worden. In een  
gemoedelijke sfeer ontmoetten donateurs en belang
stellenden elkaar in de voormalige blikkenfabriek in 
Elburg. Het pand is omgetoverd tot een inspirerend 
en aangenaam verblijf: Zandverhalen. 

WAARDEVOL 
ÉN GEZELLIG  

TERUGBLIK: ONTMOETINGSDAG  
BIJ ZANDVERHALEN 

12 LEPRAZENDING.NL
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MMuziek; een inkijkje in het 
leven van leprapatiënten; 
jongeren die verslag deden 
van hun bezoek aan Leprazen-
ding-projecten in Bangladesh; 
de start van de campagne 
STOP LEPRA. NU. Het zijn 
ingrediënten van de ontmoe-
tingsdag op zaterdag 28 
september. We mochten ruim 
200 bezoekers ontvangen en 
wat reageerden zij enthousi-
ast: “Ik dacht altijd dat lepra 
niet meer bestond, dat het een 
ziekte was uit de tijd van de 
bijbel. Niet alzo! In deze 
moderne tijd krijgt elke twee 
minuten iemand op deze 
wereld de diagnose lepra. Ik 

vind: dat moet stoppen. 
Daarom steun ik het werk van 
Leprazending en daarom ben 
ik hier. Het is bemoedigend 
om te zien dat ik niet de enige 
ben, die begaan is met leprapa-
tiënten”, verhaalde één van de 
bezoekers.   

 INDRINGEND 
Na de lunch stond iets bijzon-
ders op het programma: 
Bijbelverhalen bewonderen, 
verteld in zand. Professionele 
zandkunstenaars vanuit heel 
de wereld creëerden. “Het ene 
kunstwerk is groots en 
omvangrijk, terwijl het andere 
zo klein en fijntjes is, dat we er 

bijna aan voorbij zouden 
lopen. De verhalen komen op 
indringende wijze binnen”, is 
een groepje bezoekers met 
elkaar eens.  

EEN EER 
Wij als medewerkers en 
vrijwilligers van Leprazen-
ding kijken dankbaar terug. 
Het was ons een eer om jullie 
gastheer te mogen zijn. Graag 
ontvangen we jullie opnieuw 
op onze ontmoetingsdag in 
2020!   

"De zandverhalen 
komen op 

indringende wijze 
binnen"

HERSTELT LEVENS 13



Breien voor 
verzachting 

In het breicafé in de Veenendaalse bibliotheek breit een 
groep vrouwen projectmatig voor goede doelen. De 
afgelopen tijd breiden ze zwachtels voor leprapatiënten. 
Eén van de vrouwen is Siny Valkenburg (68),  zij vertelt 
erover.  

Alex van Leprazending ging op visite bij de breiclub om 
iets te vertellen over het werk van de stichting. Hij nam 
Jiptha, die werkt als projectleider in Bangladesh, mee. 
Jiptha was op dat moment namelijk in Nederland en hij 
kon precies uitleggen hoe de zwachtels verzachting 
bieden op de wonden van leprapatiënten, die een 
hersteloperatie ondergingen. Siny blikt terug: “Het was 
een bijzondere ontmoeting, zijn verhalen raakten ons”  

Al gauw begonnen de vrouwen met veel plezier zwachtels 
te breien. “Normaal gesproken maken we knuffeltjes en 
dekentjes voor goede doelen, of we breien iets voor 
onszelf, maar zwachtels zijn weer eens iets anders. We 

gebruikten verschillende kleuren en patroontjes. Echt 
leuk om te doen!’’  

Uiteindelijk kon Jiptha maar liefst honderd kleurrijke 
zwachtels uitdelen in de ziekenhuizen in Bangladesh. 
Namens de geopereerde leprapatiënten bedanken we de 
vrouwen van het breicafé uit Veenendaal hartelijk voor 
hun werk!  

‘BREIRECEPT’ 
Wilt u met uw vrouwenvereniging of breiclub ook breien 
voor leprapatiënten? Neem contact met ons op via 
telefoon 0557-600500. De vrouwen uit het breicafé 
vertellen graag het ‘breirecept’ voor de zwachtels: 26 
steken, 2 bolletjes katoenen garen van vijftig gram, elk 125 
meter. Liever iets anders breien? Dat kan zeker. Dekens 
zijn bijvoorbeeld welkom, om warmte te bieden in koude 
periodes.   

In een gezellige sfeer 
wordt in het breicafé in 

Veenendaal gebreid. 
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Breien voor 
verzachting 

WILT U  
LEPRAPATIËNTEN 

OOK STEUNEN MET 
EEN ACTIE?

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

"U hielp 
daadkrachtig in 
Bangladesh!”

Velen steunden afgelopen 
zomer het noodhulppro
gramma van Leprazending 
in Gaibandha (Bangladesh). 
Rivieren stroomden over, 
huizen spoelden weg, het vee 
verdronk. Mensen bleven dak
loos achter, zonder eten, drink
water en stroom.  Er moest 
hulp komen. En u hielp! Wij 
vertellen hoe de giften zijn 
gebruikt. 

Eind juli deelden we gekookte rijst, suiker, kaarsen, lucifers en 
desinfecterende middelen uit. We bekostigden huisreparaties en 
hielpen 815 gezinnen op weg, waaronder mensen met lepra, 
handicaps en extreem armen. Hulpverleners troffen mevrouw 
Mallika Begum uitgehongerd aan. Ze reageerde: “Twee dagen lang 
was er nergens eten te vinden. Vandaag geeft u mij rijst. Bedankt!" 

RIJST, ZOUT, PEULVRUCHTEN, BONEN 
Begin augustus zakte het water 
gelukkig, er kon gekookt worden. We 
deelden rijst, zout, peulvruchten, 
bonen, soja-olie en zeep uit onder 
2.382 families. De overheid hielp mee 
en de commissaris sprak zijn 
dankbaarheid uit voor onze nood-
hulp. De getroffen mevrouw Golapy 
Begum strekte haar handen uit naar de hemel en dankte God voor 
alle hulp: “Schenk Uw hulp, zodat Leprazending dit werk kan 
voortzetten.’’ 

ONBEWOONBAAR 
De meeste huizen waren na de vloed onbewoonbaar. Half augustus 
begonnen we met repareren: 55 grote reparaties en 388 kleine 
reparaties.

Namens de getroffen families: bedankt voor uw gebeden en gaven! 

‘VANDAAG GEEFT U 
MIJ RIJST, BEDANKT!’
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Hersteld! 
GOD STUURDE DE HULPVERLENERS 
NAAR ONS TOE - ZO ERVAAR IK HET

“Ik ben Josiane, 49 jaar. Ik 
woon met mijn moeder in 
de heuvels van Bukavu  
in OostCongo. Op jonge 
leeftijd trouwde ik. Elf keer 
raakte ik zwanger, maar tien 
van mijn kinderen overleden 
tijdens de bevalling. Mijn 
enige zoon is mijn trots en 
vreugde. 

Op mijn zeventiende kreeg ik 
gevoelloze vlekken op mijn huid en 
zweren aan mijn handen en voeten. 
Toen mijn man ontdekte dat ik lepra 
had, verliet hij me. Ik keerde terug 
naar mijn moeder, zij had ook lepra. 
De buren ontweken ons uit angst 
voor besmetting. Zes jaar geleden 
ben ik behandeld en genezen. 
Leprazending startte in ons dorp een 
bewustwordingscampagne. En het 
werkt! Onze buren weten nu dat wij 
hen niet besmetten. Ze komen weer 
langs en we passen zelfs op hun 
kinderen. Leprazending heeft 
ontzettend veel voor ons betekent. 
God stuurde de hulpverleners naar 
ons toe – zo ervaar ik het. Ik ben 
Hem zó dankbaar!” 

Josiane    
Land: Oost-Congo 
Leeftijd: 49
Kreeg lepra in: 1988 
Behandeling: Multi Drug Therapie. 
Bij Josiane is een sterke reactie 
in de huid te zien, in de vorm van 
roodheid.


