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Zo sterk zijn we ‘samen’
Zo’n klein jongetje, zo’n mooi snoetje en
dan die witte vlekken. Vlekken waarvan je
weet dat het lepra is. Je leest zijn verhaal
in dit magazine. Een verhaal dat bij mij
binnenkomt. Een verhaal dat me weer stevig
herinnert waarom ik vrijwilligerswerk doe
voor mensen met lepra.
Wat is het bijzonder dat u en ik iets kunnen
betekenen voor leprapatiënten. U helpt op
uw manier, ik op mijn manier. Of dat nou is
met het opzetten van een leuke actie – een
mooi voorbeeld is Jannie Molenaar,
ze vertelt haar aanstekelijke verhaal
verderop; of door letterlijk te werken onder
mensen met lepra, zoals Geeske Zijp in
Tsjaad; door vrijwilligerswerk te doen zoals
ik; of door een gift over te maken.
Soms denk je misschien dat de dingen die
je doet, of de gift die je overmaakt, slechts
een druppel op een gloeiende plaat is. Niets

is minder waar. Samen vormen we immers
een krachtige stroom. Samen komen we
op voor de kleine Ranil, die in deze Recover
symbool staat voor álle kinderen
met lepra. Samen kunnen we van
onze droom werkelijkheid maken:
een wereld zonder lepra. Zodat
kinderen geen lepra meer krijgen.
Geen witte lepravlekken meer in
kindersnoetjes.
Dank u wel dat u meehelpt die
droom te verwezenlijken!
Graag wens ik u de zegen van onze
hemelse Vader toe.
Een hartelijke groet,
Janny Baas
Vrijwilliger Klantenservice
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Safia is genezen, maar veel vrouwen wachten dringend op hulp. Om gelijke
kansen te krijgen, hebben vrouwen extra steun nodig. Dit jaar willen we minimaal
1.888 vrouwen helpen – liever meer. Maar om dat voor elkaar te krijgen, is uw
steun onmisbaar.

Tsjaad is één van ’s werelds armste
landen. De werkomstandigheden zijn
er zwaar en bijna de helft van de
bevolking leeft in ernstige armoede.

1.888

Safia vertelt: ,,Omdat ik toen pas de officiële diagnose lepra kreeg en nooit eerder
behandeld ben, is mijn lichaam ernstig beschadigd. Maar ik ben genezen van
lepra. Ik ben niet meer eenzaam en heb nu lieve mensen om mij heen die zich
om mij bekommeren. Iedereen die hulp voor mij mogelijk heeft gemaakt, wil ik
hartelijk danken – ik zal het nooit vergeten. Dankzij u kan ik weer blij zijn.”

Er is veel werkeloosheid, de politiek
is instabiel en bewoners kampen
met natuurrampen, met name
droogte.

Safia uit Bangladesh was zeven jaar toen ze lepra kreeg. Door oorlog in haar
land kon haar familie geen hulp vragen. Uiteindelijk is Safia verstoten. Een
jaar geleden vond ons opsporingsteam haar. Ze is nu 53 jaar. Ons team bracht
haar naar het lepraziekenhuis in Nilphamari, waar ze wondverzorging kreeg,
behandeld en geopereerd is.
Dankzij een driewieler met handtrappers kan zij weer meedoen.

Door armoede eten mensen minder
gevarieerd, gevolg: een lage
weerstand en kwetsbaarder voor
infectieziektes. Voor lepra.

‘Ik ben niet meer eenzaam’
Doel jaarcampagne: herstel voor 1.888 vrouwen
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Mensen moeten leven
met de gevolgen van
lepra, met handicaps.
En dat is in Tsjaad
moeilijk. Je wordt gezien als nutteloos,
niet in staat om te leren of iets goeds
bij te dragen. Je wordt aan je lot
overgelaten.
STEUN EN ADVIES
Onze veldwerker Geeske Zijp adviseert
lokale gezondheidswerkers over lepraen gehandicaptenzorg en binnen
ons project krijgen 330 kinderen en
jongeren met een handicap steun in
onderwijs en vakopleidingen. We laten
zien dat zij wél mee kunnen doen.
Leerkrachten krijgen hulp, we voorzien

in onderwijsmateriaal, fysiotherapie,
aangepaste schoenen, rolstoelen,
driewielers of krukken. We geven
uitleg over wetgeving omtrent gelijke
behandeling van mensen met een
handicap, in het bijzonder meisjes en
jonge vrouwen.
ZELF VOOR INKOMEN ZORGEN
De ouders en volwassen broers en
zussen helpen we op weg met een
microkrediet. Denk aan hulp bij het
opzetten van een landbouwbedrijfje,
het kopen van kippen en geiten, of het
starten van een kruidenierswinkeltje.
Zo krijgen ze een inkomen.
VERSPREIDING CORONA-VIRUS
Momenteel geven we ook
voorlichting over het tegengaan
van coronavirusbesmetting, vooral
door hygiëne aan te leren. Een grote
uitdaging, vanwege gebrek aan schoon
water.

Geen handen, wél leren schrijven.
Toegewijd en vol wilskracht.
HARTELIJK DANK
De mensen binnen onze projecten
krijgen hulp, mede dankzij bijdragen
van mensen zoals u. Daarom: hartelijk
dank voor uw steun, namens de
leprapatiënten uit Tsjaad! U geeft
hen hoop en toekomst te midden van
armoede. •
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PERSOONLIJK VERHAAL

RANIL EN ZIJN
MOEDER: GENEZEN
VAN LEPRA
Als je Ranil ziet, zou je niet zeggen dat hij ernstig
ziek is. Maar hij heeft lepra. De vlekken op zijn
wangen zijn de eerste tekenen.
Ranil is drie jaar en woont met
zijn moeder Prasanthi (29) in het
dorp Sina Urani, Sri Lanka. Het
loon van zijn vader is nauwelijks
genoeg om van te eten. Hij
werkt ver van huis en is meestal
wekenlang weg. Het gezin heeft
geen plek om te wonen en leeft
daarom bij opa en oma in de hut.
Zijn moeder weet niet wat de
witte plekken betekenen. Zelf
heeft ze dezelfde vlekken.
Ze merkt dat haar huid daar
gevoelloos is. Zelfs hitte van
kokendheet water voelt ze niet.
Ongemerkt loopt ze blaren,
wonden en infecties op.
NIET DURVEN, TOCH GAAN
Prasanthi vertelt: ,,Mijn moeder
vermoedde lepra. Ze vertelde
over familieleden met die ziekte.
‘Het verteert je handen, voeten
en gezicht en veroorzaakt dat
mensen je verstoten uit angst
voor besmetting’, zei ze. Ik
rilde...’’
Prasanthi durfde niet. Haar hart
beefde van angst. Maar ze wist:
ik moet. Ze schraapte haar laatste
centen bij elkaar om met Ranil de
bus te nemen naar het ziekenhuis
van Leprazending. Na grondig
onderzoek liegt de diagnose er
niet om: ‘jullie hebben lepra’.
Prasanthi is in shock…

VOOROORDELEN IN HET DORP
Als een lopend vuurtje gaat het rond: ‘Prasanthi en
haar zoontje hebben lepra…’ Dorpsgenoten lopen
met een boog om hen heen. ‘Stel dat je het ook
krijgt… Ze heeft vast gezondigd, God straft haar
met melaatsheid’, zo gonzen de vooroordelen.
Reizen met het Openbaar Vervoer mag niet meer –
Ranil en zijn moeder krijgen geen plekje. Hij is ook
niet langer welkom op de crèche en zijn moeder
mag niet meer op haar werk komen.
NIET MEER BESMETTELIJK
In het lepraziekenhuis krijgen Ranil en zijn
moeder meteen medicijnen. Na 72 uur zijn
ze niet meer besmettelijk. De lepra-artsen en
zorgprofessionals behandelen hen liefdevol.
Gratis. Dankzij uw giften.
OP TIJD INGRIJPEN
Lepra is een hardnekkige huidziekte, die de
zenuwen beschadigt. Omdat je huid gevoelloos
wordt, voel je niet wanneer je je handen stoot of
verbrandt en krijg je ernstige wonden. Uiteindelijk
tast het je handen en voeten aan. Feit: lepra is goed
te genezen. Maar om handicaps te voorkomen, is
het belangrijk dat we er op tijd bij zijn.
GENEZEN VAN LEPRA
De moeder van Ranil vertelt: ,,Gelukkig was mijn
zoontje nog maar kort besmet. Hij houdt geen
zichtbare sporen of handicaps over. Ranil zit goed
in zijn vel, hij geniet van voetballen en spelen. Zelf
ben ik ook behandeld en het gaat goed met me. We
zijn allebei genezen van lepra. Ik ben zo dankbaar
voor alle hulp. Iedereen die heeft bijgedragen wil
ik vanuit de grond van mijn hart bedanken. Uw
goedheid zullen wij nooit vergeten.’’•

Wilt u bidden voor
kinderen met lepra?
Dat zij snel de hulp
krijgen die zij zo hard
nodig hebben?

>> DIT RAAKT MIJ

MARLIES // Vrijwilliger Fondsenwerving & Communicatie

Als ik dit verhaal lees dat word ik direct
gegrepen door de situatie van Ranil en zijn
moeder. Dat je zoontje van 3 jaar lepra
heeft en jijzelf ook, dat moet een enorme
shock zijn als je daarachter komt.
Vervolgens worden zij buitengesloten door
de gemeenschap. Dit raakt mij.
Het jongetje is nog zo jong en als moeder
voel je je waarschijnlijk machteloos. Blij
word ik als ik lees dat ze in het ziekenhuis van Leprazending
liefdevol worden opgevangen en geholpen. Dit verhaal heeft
gelukkig een happy end voor Ranil en zijn moeder. Ik hoop dat dit
voor nog veel meer mensen met lepra zo mag zijn. •
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IN GESPREK MET

Geeske Zijp
IN TSJAAD

Creatief bezig
voor mensen
met lepra

Geeske woont en werkt in Tsjaad onder
mensen met lepra. Graag houden we u op
de hoogte van haar wel en wee.
Hieronder een gesprekje met haar…

Jannie Molenaar gebruikt
haar creatieve talenten
graag voor liefdadigheid.
Zo verkocht ze rond
Moeder- en Vaderdag
zelfgemaakte kaarthouders en afgelopen
zomer bloementoefjes.
En de opbrengst? Die is
voor mensen met lepra.
,,Ik vind het leuk om zo geld
bij elkaar te brengen voor
leprapatiënten. Er borrelt dan
een ideetje in me op: ‘kom, laat ik
iets van het groen uit onze tuin
maken’. Het worden ongemerkt
bloementoefjes. Ik zet ze te koop
op Facebook en de opbrengst kan
mooi naar mensen met lepra. Zo
had ik nog wat hout liggen - mijn
man zaagde blokjes en vreesde
gleufjes. Met een leuke kaart erin
werden het fotohouders. Het
ontstaat vanzelf, zonder ‘moeten’.
De liefde van Christus werkt dat
in mij. Hij was ook bewogen met
melaatsen. Ze moesten buiten
de stad leven, maar Hij zocht
hen op en genas hen. Genezing
geven kan ik niet, maar op deze
manier kan ik wel helpen. Zo
wandelen we gerust in Christus’
voorbereidde werk. Alle eer aan
Hem!’’ •

Geeske onderzoekt met één van haar teamleden een vrouw,
die symptomen heeft van lepra.
HOE IS HET MET JOU GEESKE?
,,Goed, maar druk. De COVID-19
pandemie hinderde ons in veel
activiteiten, net als de hevige regenval
dit jaar. Het is de reden dat we - na een
maand op onze nieuwe werkplek in de
provincie Salamat - nog steeds in Guéra
zijn. De weg halverwege tussen Mongo
en Am Timan is namelijk weggeslagen
en onbegaanbaar. Gelukkig had ik dit
regenseizoen minder last van malaria,
niet meer dan drie keer en niet heel
erg…’’
WAT HOUDT JE BEZIG OP DIT
MOMENT?
,,Ons werk. En vooral: wanneer kunnen
we terug naar Salamat? Het werk ligt te
wachten en wij willen beginnen.
We bereiden ons erop voor om eind van
deze maand te vertrekken, dat willen we
proberen. Onze aandacht zal vol
uitgaan naar Salamat, met drie

belangrijke projectactiviteiten:
1 – het trainen van gezondheidswerkers
in het herkennen en behandelen van
lepra;
2 - het inrichten van een fysiotherapieafdeling in het Am Timanziekenhuis;
3 - het uitreiken van hulpmiddelen
als krukken, rolstoelen, fietsen en
driewielers aan mensen met een
handicap.’’
HOE IS HET MET DE LEPRAPATIËNTEN
IN JOUW OMGEVING?
,,Een grote vraag, die niet makkelijk is te
beantwoorden. Ik zou willen dat zij zelf
deze vraag konden beantwoorden. Wel
kan ik zeggen dat het erg verschilt hoe
iemand eraan toe is, omdat lepra zich
op enorm veel manieren uit. Gelukkig
voelt over het algemeen elke patiënt zich
beter met medicijnen en valt er een stuk
angst van hen af, als ze te horen krijgen
dat zij zullen genezen.’’ •

SCHENKEN VOOR LEPRA

VOORDELIG GEVEN VIA EEN PERIODIEKE SCHENKING

VERDUBBEL UW IMPACT
Steeds meer donateurs ontdekken het
geven via een periodieke schenking.
Doneren via een schenking levert
belastingvoordeel op en het mooie
is: Leprazending kan uw bijdrage
structureel inzetten voor bijvoorbeeld
haar lepraziekenhuizen.
WAT IS EEN PERIODIEKE
SCHENKING?
Een toezegging om jaarlijks een bedrag
te doneren, voor vijf jaar of langer.
U kiest zelf het bedrag. De afspraak
wordt vastgelegd in een overeenkomst.
Hiermee kunt u bij de Belastingdienst
aantonen dat uw schenkingen volledig
aftrekbaar zijn.
WAAROM IS GEVEN VIA EEN
SCHENKING AANTREKKELIJK?
Een periodieke schenking aan goede
doelen met een ANBI-status is altijd
voor honderd procent aftrekbaar voor
de inkomstenbelasting. Een losse gift is
niet volledig aftrekbaar. De Nederlandse
overheid stimuleert periodiek schenken
met belastingvoordeel.

gunstiger om periodiek te schenken,
want daarbij geldt geen drempel of
maximum.
Een periodieke schenking aan
Leprazending is altijd voor 100 procent
aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
U kunt dit voordeel houden, of uw gift
verhogen zonder dat het u extra kost.
VOORBEELDBEREKENING *
Stel, u doneert jaarlijks 120 euro (10 euro
per maand) aan Leprazending. Zonder
schenking krijgt u niets terug van de
belastingdienst. Als u een periodieke
schenking invult krijgt u de helft terug.
U bespaart netto 60 euro.
VERDUBBEL DE IMPACT
Uw jaarlijkse steun van 120 euro zet
u om in een schenking van €239. De
belastingteruggave is 119 euro. Uw netto
kosten blijven 120 euro, maar u geeft
twee keer zoveel, tegen dezelfde netto
kosten. Hiermee helpt u dubbel zoveel
leprapatiënten.

IS EEN LOSSE GIFT AFTREKBAAR?
Een losse gift aan Leprazending is
aftrekbaar voor de inkomstenbelasting,
als uw totale steun aan goede doelen
op jaarbasis minimaal 1 procent
en maximaal 10 procent van uw
verzamelinkomen is. Meestal is het

MEER INFO?
Cor van Leeuwen
055 7600 500
cor@leprazending.nl

*

Losse giften

Periodieke schenking

Jaarlijkse steun aan
Leprazending

€ 120

€ 120

€ 239

Teruggave belasting

€0

€ 60

€ 119

Uw netto kosten

€ 120

€ 60

€ 120

* Dit voorbeeld gaat uit van afgeronde bedragen. De werkelijke belastingteruggave is afhankelijk
van uw individuele situatie. Wij kunnen een proefberekening voor u maken. Bij losse giften kunt u
boven het drempelbedrag wel iets terugkrijgen.

HOE REGEL IK EENVOUDIG EEN SCHENKING?
) Stap 1 Download het schenkingsformulier op
www.leprazending.nl/schenking of bel 055-7600 500
) Stap 2 Bepaal hoeveel u jaarlijks wilt schenken. Vul de het formulier in
tweevoud in en stuur deze naar Leprazending.
) Stap 3 Wij ondertekenen uw formulier en sturen één exemplaar terug.
Hiermee kunt u aantonen dat uw schenking volledig aftrekbaar is.

+
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Doel jaarcampagne: herstel voor 1.888 vrouwen

‘Ik ben niet meer eenzaam’

Door armoede eten mensen minder
gevarieerd, gevolg: een lage
weerstand en kwetsbaarder voor
infectieziektes. Voor lepra.

Dankzij een driewieler met handtrappers kan zij weer meedoen.

Safia uit Bangladesh was zeven jaar toen ze lepra kreeg. Door oorlog in haar
land kon haar familie geen hulp vragen. Uiteindelijk is Safia verstoten. Een
jaar geleden vond ons opsporingsteam haar. Ze is nu 53 jaar. Ons team bracht
haar naar het lepraziekenhuis in Nilphamari, waar ze wondverzorging kreeg,
behandeld en geopereerd is.

Er is veel werkeloosheid, de politiek
is instabiel en bewoners kampen
met natuurrampen, met name
droogte.

Safia vertelt: ,,Omdat ik toen pas de officiële diagnose lepra kreeg en nooit eerder
behandeld ben, is mijn lichaam ernstig beschadigd. Maar ik ben genezen van
lepra. Ik ben niet meer eenzaam en heb nu lieve mensen om mij heen die zich
om mij bekommeren. Iedereen die hulp voor mij mogelijk heeft gemaakt, wil ik
hartelijk danken – ik zal het nooit vergeten. Dankzij u kan ik weer blij zijn.”

Tsjaad is één van ’s werelds armste
landen. De werkomstandigheden zijn
er zwaar en bijna de helft van de
bevolking leeft in ernstige armoede.

Safia is genezen, maar veel vrouwen wachten dringend op hulp. Om gelijke
kansen te krijgen, hebben vrouwen extra steun nodig. Dit jaar willen we minimaal
1.888 vrouwen helpen – liever meer. Maar om dat voor elkaar te krijgen, is uw
steun onmisbaar.
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,,Als kind kreeg ik vlekken op mijn
huid. Het werd erger en erger, ik zag
mijn handen en voeten verdwijnen.
Mensen vonden me eng en verstootten mij. Bijna
iedereen om wie ik gaf, raakte ik kwijt’’, vertelt
Kajari. ,,Ik verlangde naar een gezin, een lieve man,
een baan met collega’s, maar met lepra en een
beschadigde lichaam was ik kansloos. Ik voelde me
zo alleen en vroeg God of Hij me wilde wegnemen.
Wat stelde mijn leven voor?
Dankzij liefdevolle hulp in het lepraziekenhuis in
Nilphamari weet ik nu beter: ook ik ben waardevol.
Ik kreeg behandelingen, hersteloperaties en ik ben
genezen van lepra. De leprawerkers hielpen me een
baan te vinden als schoonmaakster op een school.
Nu kan ik mezelf onderhouden. Ook brachten zij
me in contact met een vrouwengroep – die vrouwen
zijn nu mijn beste vriendinnen. Dankzij hulp van
mensen als u is mijn leven hersteld. Dank u wel!’’•
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Kajari
Land: Bangladesh
Behandeling: Multi Drug Therapie, fysiotherapie.

