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UIT HET HART

Graag schud ik u de hand
Als dát zou kunnen... De 1.5 meter afstand
lijkt wel het tegenovergestelde van wat
leprapatiënten nodig hebben: zorg, waarin
wij samen met u vol mededogen om mensen
met lepra heen staan. Wat is het mooi om
juist in deze tijd ‘trouw’ en ‘dankbaarheid’ te
ontmoeten.
Trouw, in de toewijding van verpleegsters,
die liefdevol wonden van leprapatiënten
verzorgen. Trouw, in het uitvoeren van
hersteloperaties door lepra-artsen. Trouw,
in het terugdringen van lepra, door ons
projectteam.
Dankbaar, dat we mogen bidden voor onze
donateurs. Dankbaar, met leprapatiënten
die horen dat zij genezen zijn. Dankbaar,
als donateurs me vertellen over hun
betrokkenheid bij mensen met lepra.

Kinderen zoals Niran – lees zijn verhaal
verderop – geven ons extra energie om dóór
te gaan naar: een wereld zonder lepra. Voor
jong én oud.
Maar dat kan niet zonder uw hulp.
Leprapatiënten zijn levenslang dankbaar
voor elke bijdrage, klein en groot, neem
dat van mij aan. We zien schrijnende
situaties voorbij komen en omdat zij
het zelf niet kunnen vragen, vraag ik u:
wilt u mensen met lepra ondersteunen
met een vaste, maandelijkse donatie?
U zegt daarmee ook continu tegen onze
medische staf: ‘ik sta achter je’. Samen
kunnen we de lepravrije wereld dichterbij
brengen, stap voor stap.
Dank u wel voor uw trouw en Gods zegen
toegewenst!
Mark van den Berg
Fondsenwerving & Communicatie

Geef op NL75 INGB

op leprazending.n
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Vrouwen hebben extra steun nodig om gelijke kansen te krijgen.
Veel vrouwen wachten dringend op behandeling en hulp. We willen dit
jaar minimaal 1.888 vrouwen helpen. Dat lukt niet zonder uw steun...

l

1.888

HUIS-AAN-HUIS-SCREENING IN INDONESIË

/ Gevoelloze vlekken duiden op lepra.
De vlekken op zijn rug worden getest.

,,Als kind kreeg ik ineens gevoelloze vlekken. Ik liep ongemerkt wonden op en
zag mijn vingers en tenen verdwijnen. Ik had lepra. Mensen vonden me eng,
ze meden mij. Bijna iedereen om wie ik gaf raakte ik kwijt. Ik voelde me zo
alleen… Soms vroeg ik God of Hij me wilde wegnemen. Wat stelde mijn leven
voor?’’, vroeg Kajari zich af.

Vrouwen hebben
extra steun nodig

Oorzaak: mensen hebben óf
geen geld om naar een
ziekenhuis te gaan, óf zijn
bang om verstoten en
gediscrimineerd te worden.

,,Dankzij liefdevolle zorg in het lepraziekenhuis weet ik nu beter: ook ik ben
waardevol. Na mijn genezing hielpen leprawerkers me een baan vinden.
Ze brachten me in contact met een vrouwengroep – die vrouwen zijn nu mijn
beste vriendinnen. Ik ben zó dankbaar...’’

‘Je hebt lepra’. Elk jaar krijgen
bijna 17.000 Indonesiërs die
boodschap. Jaar in jaar uit…

/ Zodra de kuur start, zijn patiënten binnen
72 uur niet meer besmettelijk.

Doel jaarcampagne: herstel voor 1.888 vrouwen
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Leprazending startte in Indonesië met nóg intensievere
opsporing van leprapatiënten. Vierhonderd mensen zijn
of worden opgeleid in het herkennen en behandelen
van lepra. Het doel: verspreiding van lepra stoppen.
HUIS-AAN-HUIS-SCREENING
Als iemand lepra heeft en niet tijdig wordt
gediagnosticeerd, leidt dit vaak tot ernstige
lichamelijke schade. Door huis-aan-huis-screening
wordt lepra sneller ontdekt. Hoe eerder lepra ontdekt
wordt, des te kleiner is de kans op lepra-handicaps.
Vrienden en familie krijgen bovendien preventief
medicijnen om – indien zij besmet zijn – lepra te
stoppen. Lepra heeft namelijk een lange incubatietijd
en uit zich soms pas jaren later. Hoe eerder gestopt,
hoe beter. Zo wordt de keten van leprabesmetting
doorbroken.
ZELF TESTEN
Onze leprawerkers delen ook overal formulieren
uit, met uitleg hoe mensen zichzelf kunnen testen.
Vermoedt iemand bij zichzelf of een gezinslid
lepra, dan kunnen zij terecht bij ons leprateam voor
onderzoek en hulp. Lepra is goed te behandelen en te
genezen. •

/ Lepra veroorzaakte ernstige schade. Nu
krijgt meneer een prothese.
/ De voetwonden van deze
jonge leprapatiënt zijn net
verzorgd.

/ Leprapatiënten leren zichzelf te
verzorgen.
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PERSOONLIJK VERHAAL

MAAK KENNIS MET NIRAN (11 JAAR) UIT INDIA EN LAAT JE DOOR HEM INSPIREREN...

‘HOE KAN IK OOIT
GROOT EN STERK
WORDEN?’

Wilt u bidden voor
Niran en alle kinderen
met lepra, die behandeld
worden? Wilt u vragen om
zegen op het werk van
onze lepra-artsen?

Zijn moeder stierf als gevolg van
Geelzucht. Zijn vader werkt hard,
maar houdt geen tijd over om voor
zijn zoon te zorgen. ,,Na het
sterven van mijn moeder was ik
bijna altijd alleen’’, zegt Niran.
Maar toen was daar zijn broer…
,,Hij kwam met zijn vrouw en kinderen op bezoek.
Ze vroegen of ik bij hen in Delhi wilde komen wonen.
Wat denk je? Ontzettend graag! Mijn vader wilde in ons
dorp blijven, ver weg van Delhi. Ik mis hem soms en
gelukkig zoeken we hem af en toe op.’’
WITTE VLEKKEN
,,Vlak na de verhuizing ontdekte ik witte vlekken op
mijn huid, mijn ene hand werkte niet meer goed en mijn
linkeroog sloot niet meer. Mijn broer schrok zo erg, dat
hij tranen in zijn ogen kreeg: ‘Je zult toch geen lepra
hebben?!’ Lepra? Ik vroeg hem wat dat was… Hij vertelde
me dat mensen met lepra ernstige wonden kunnen
krijgen, zelfs hun handen en voeten kwijtraken en hij
zei: ‘Niemand wil meer in je buurt komen’. Alles in mij
werd donker en vanaf dat moment durfde ik niet meer
over ‘later’ te dromen.”

‘Lepra? Ik vroeg hem wat dat was…’
WE GINGEN SAMEN
,,Mijn broer zag maar één mogelijkheid: zo snel mogelijk
naar het lepraziekenhuis van Leprazending. We gingen
samen. De arts onderzocht me en zei: ‘Het klopt, je
hebt lepra’. We waren volledig van slag. Ik vroeg me af

>> DIT RAAKT MIJ

GRETHA // FONDSENWERVING & COMMUNICATIE

waarom ik geboren was… Hoe kon ik ooit een grote, sterke
man worden? De arts legde uit hoe hij me zou behandelen
en dat ik zal genezen. Ik kreeg meteen medicijnen. Ook
krijg ik fysiotherapie, zodat mijn hand beter wordt.’’
De klap die de boodschap ‘je hebt lepra’ gaf, kon Niran
nauwelijks aan. Daarom wordt hij ook bijgestaan door een
psycholoog. Het is goed om te zien dat hij vooruit gaat en
zijn hoop terugkrijgt.
HEEL HARD ROEPEN
,,Ik vertrouw erop dat alles goed komt’’, zegt Niran. En dan,
met een ernstige blik: ,,Weet je wat ik ontzettend bijzonder
vind... De arts vertelde me dat ik geholpen kan worden
dankzij giften van mensen die ik niet eens ken. Het liefste
zou ik heel hard roepen: DANK U WEL! ’’ •

Mijn zoon is elf jaar. Ik hou
zielsveel van hem. Hij is gezond,
heeft gezonde ouders, genoeg te
eten, hij heeft een veilig thuis, zit
op een leuke school, en oh ja,
belangrijk: hij heeft een
Playstation. Dan Niran. Ook elf jaar.
Zijn moeder verloren, zijn vader kan
niet voor hem zorgen. Hij moet
vechten tegen een eeuwenoude ziekte, die lichaam en
leven verwoest. Dit raakt mij. Het leven is niet altijd
maakbaar, maar we moeten wel écht een eind maken aan
lepra, melaatsheid. Kinderen mogen niet meer besmet
raken. Het verhaal van Niran wakkert het vuurtje, dat
brandt in mijn hart voor deze kwetsbare mensen, des te
meer aan. Hoopvol, want lepra kan gestopt worden, als we
met z’n allen de schouders eronder zetten. Ik doe mee.

ZOMERCOLLECTE

IN BEWEGING

VOOR MENSEN MET LEPRA

We nemen u nog even mee naar de afgelopen
zomercollecte…

schade kunnen veroorzaken. Daarom zetten onze
zorgcollega’s alles op alles om zorg aan leprapatiënten
te blijven verlenen, linksom of rechtsom – ook in tijden
van lockdown en afstand.
DE TELLER VAN DE ZOMERCOLLECTE eindigde op
maar liefst 18.000 euro. Geweldig! Om u persoonlijk
te bedanken maakten we een filmpje, waarin u ziet hoe
het geld is besteed. Bekijk het op www.leprazending.nl/
dankjewel. Hier alvast wat foto’s... •

"Mogen zij uw
erfgenaam zijn?"
/ Voedsel klaar om verdeeld te worden.

DANKBAAR VOOR
NALATENSCHAPPEN

In de afgelopen maanden ontvingen
we verschillende Legaten en Nalatenschappen. We zijn zeer dankbaar dat
de erflaters aan mensen met lepra
hebben gedacht, toen zij hun testament
opmaakten.

Dankzij hun nalatenschappen kan het
werk onder leprapatiënten voor lange
periode voortgezet worden, in onder
andere onze lepraziekenhuizen in India
en Bangladesh.

Vanaf het begin van de
pandemie haalt onze
medische staf alles uit de
kast om leprapatiënten de
zorg te blijven geven die
zij zo hard nodig hebben:
wondverzorging, medicijnen
en eten. De corona-regels
bemoelijken het leprawerk
enorm en wij volgen
hen vol bewondering:
zó innovatief en wát een
doorzettingsvermogen!
Maar het brengt veel extra
kosten met zich mee.

In dankbare herinnering...
Mevr. E.T. Coenen
Mevr. E.H. Coppoolse
Mevr. C.M. Dikkenboom
Mevr. G. Kombrink-Benjamins
Mevr. N. Mussies
Dhr. H.T.A. Toonen

> INFORMATIEBROCHURE

Overweegt u uw testament op te
maken? Leprazending heeft een
informatiebrochure en een praktisch
Erfenisdossier beschikbaar. Het is gratis
aan te vragen via telefoon 055-7600500,
of mail naar info@leprazending.nl.
U leest er ook over op
leprazending.nl/nalaten.

/ Dankbaar voor de houdbare
producten.
DOOR CORONA MOCHTEN
ONZE COLLECTANTEN niet
langs de deuren, daarom
hielden we een digitale
collecte. Het is bijzonder om te
zien dat mensen een digitale

collectebus aanmaakten
en in hun eigen omgeving
collecteerden – via WhatsApp,
Facebook, SMS en ook op
LinkedIn ‘ging de bus langs’.
Collectanten, hartelijk dank
voor uw inzet!
HET TEAM VAN
LEPRAZENDING kwam ook
in actie. Klaas, Erni en Alex
liepen een sponsorloop van
maar liefst 42 kilometer.
Henno bakte op één (zeer
warme) zaterdag tien
appeltaarten. Mark stapte met
zijn vrienden op de racefiets
voor een heuvelachtige route
van 110 kilometer. Cor maakte
zijn dorp afvalvrij en Joost
en Gretha wasten die dag tig
auto’s in hun dorp.
COLLECTE EN
SPONSORACTIES, MET
ALS DOEL: geld inzamelen
voor mensen met lepra.
Want het werk onder
leprapatiënten mag niet
stil komen te liggen. Als de
kuren en wondverzorging
niet doorgaan, heeft dat
desastreuze gevolgen vanwege
de heftige bijwerkingen die
de medicijnkuur kan hebben.
Het zou nieuwe lichamelijke

/ Leprazorg op locatie, vanuit een medisch ingerichte bus.

/ Henno bakt tien
appeltaarten.

/ Mark, derde van links,
stapt met zijn vrienden
op de racefiets.

/ Alex, Erni en Klaas (vlnr)
lopen 42 kilometer.

/ Cor maakt zijn dorp
afvalvrij.

Ook
een actie
opzetten voor
mensen met
lepra?

Laat het weten via
info@leprzending.nl of bel naar
055-7600500. We denken graag
mee!
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/ Gevoelloze vlekken duiden op lepra.
De vlekken op zijn rug worden getest.

,,Dankzij liefdevolle zorg in het lepraziekenhuis weet ik nu beter: ook ik ben
waardevol. Na mijn genezing hielpen leprawerkers me een baan vinden.
Ze brachten me in contact met een vrouwengroep – die vrouwen zijn nu mijn
beste vriendinnen. Ik ben zó dankbaar...’’

‘Je hebt lepra’. Elk jaar krijgen
bijna 17.000 Indonesiërs die
boodschap. Jaar in jaar uit…

/ Zodra de kuur start, zijn patiënten binnen
72 uur niet meer besmettelijk.

,,Als kind kreeg ik ineens gevoelloze vlekken. Ik liep ongemerkt wonden op en
zag mijn vingers en tenen verdwijnen. Ik had lepra. Mensen vonden me eng,
ze meden mij. Bijna iedereen om wie ik gaf raakte ik kwijt. Ik voelde me zo
alleen… Soms vroeg ik God of Hij me wilde wegnemen. Wat stelde mijn leven
voor?’’, vroeg Kajari zich af.

Oorzaak: mensen hebben óf
geen geld om naar een
ziekenhuis te gaan, óf zijn
bang om verstoten en
gediscrimineerd te worden.
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PHYO HEEFT GEEN LEPRA MEER

Ooit was hij gezond. Een jongen met
complete handen en benen. Totdat
hij besmet raakte met lepra.
De dag waarop hij de diagnose kreeg, vergeet Phyo
nooit: ,,Het woord ‘lepra’ joeg mij zoveel angst aan…
In mijn wanhoop rende ik het lepraziekenhuis uit.
Mijn moeder haalde me terug. Zij wist dat ik in dit
ziekenhuis de hulp zou krijgen die ik zo hard nodig
had.’’ Inmiddels is Phyo genezen én getrouwd met
Mahwe – samen hebben ze een zoon.
Helaas accepteert zijn schoonfamilie hem niet,
omdat hij lepra heeft gehad. ,,Dat is vooral heel
verdrietig voor mijn vrouw. Voor haar zou ik het zo
graag anders zien... Maar u begrijpt dat ik mijn leven
leef in dankbaarheid. Dankbaar voor de liefde van
mijn vrouw, dankbaar voor mijn prachtige zoon,
dankbaar naar u toe. Want zonder uw steun had ik
niet behandeld kunnen worden.’’
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999 of op leprazen
REPORTAGE

0

1.561

Phyo
Land: Myanmar
Behandeling: Multi-Drug-Therapy, wondverzorging, hersteloperaties en fysiotherapie.

