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In de verte zien we Licht
We zitten in het slot van de Veertigdagentijd,
vooraf aan Pasen. Persoonlijk heb ik het
gevoel dat we al een jaar in bezinningstijd
leven. Alsof het steeds donkerder moet
worden om licht te zien.
In die donkerte zou je kunnen denken
dat leprapatiënten vergeten worden –
overschaduwd door corona. Maar niets is
minder waar... Het is hartverwarmend om te
merken dat u leprapatiënten niet in de steek
laat, maar in uw hart gesloten heeft.
Dank u wel daarvoor.
Weliswaar maakt het virus veel kapot. We
moesten hardwerkende lepraspecialisten
loslaten – overleden door corona. Des te
bewonderenswaardiger is de toewijding van
onze zorgwerkers, die linksom of rechtsom
leprapatiënten de zorg blijven bieden die
zij zo hard nodig hebben. Het lukt, mede
dankzij uw steun en gebed.
Dank u wel daarvoor.

In de strijd tegen lepra bemoedigt het ons,
dat steeds meer mensen leprapatiënten
steunen met een vaste bijdrage.
Dank u wel daarvoor.
Stel, u wilt ook structureel helpen,
vul dan de machtigingskaart
in. Uw maandelijkse gift wordt
toekomst- en doelgericht ingezet
om lepra voorgoed te verslaan.
Tegelijkertijd verzeker ik u:
elke gift, klein of groot, is zeer
kostbaar op weg naar een wereld
waarin niemand meer lijdt door
lepra.
Hoe donker het soms kan zijn, we
mogen weten: Hij ging ons voor.
Hij overwon. Hij is onze hoop. In
de verte zien we Het Licht gloren.
Gezegend Paasfeest!
Henno Couprie, Directeur Leprazending
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Nodig ook je vrienden uit als collectant
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VAN EEN
AFGEZONDERD LEVEN
NAAR ONDERNEMER

Vraag aan je vrienden en familie of zij
ook een collectebus willen aanmaken.
2

worden leprapatiënten behandeld.

Van de opbrengst van jouw collectebus

Maak heel eenvoudig je collectebus
aan op: leprazending.nl/collectant
1

DOE MET ONS MEE

WIJ HELPEN U OP WEG!
Wij maken het gemakkelijk. Na
het aanmaken van een collectebus
ontvang je van ons alle informatie
die nodig is om te kunnen
collecteren. Wilt u hulp bij het
aanmaken van een bus, bel ons
055-7600500 of mail naar
info@leprazending.nl.

Je hoeft niet langs de deuren, maar we zijn wel op zoek naar
tweehonderd collectanten, die in de week van 7 tot en met 13 juni
met een digitale collectebus willen collecteren.

Dit is Nageshwar Rao uit India.
Tien geleden ontdekte hij de
eerste tekenen van lepra.
Hij hield het verborgen uit angst
voor zijn omgeving. Totdat het
niet langer ging.

Het kan heel
gemakkelijk ...

Oproep: geef u alvast op
als digi-collectant
Nageshwar in zijn atelier
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,,Ik had intussen gehoord dat het
ziekenhuis van Leprazending me
kon helpen, dus vroeg ik daar om
hulp.’’ Lepra had zijn handen helaas
al beschadigd maar hij is meteen
behandeld en geopereerd. Inmiddels
staat hij weer volop in het leven.
EIGEN TASSENATELIER
,,Ik ben zo dankbaar voor alle hulp die ik
gekregen heb. Vanuit die dankbaarheid
wilde ik helemaal opnieuw beginnen
en mezelf nuttig maken voor de maatschappij. Ik volgde een coupeuseopleiding aan de vakschool van
Leprazending en specialiseerde me in
het maken van tassen. Met hulp van
Leprazending startte ik mijn eigen
onderneming.’’
Nageshwar heeft bij tijd en wijlen
nog medische leprazorg nodig, maar
hij werkt hard en toegewijd. Zijn

tassenatelier draait succesvol, al ondervindt hij op dit moment helaas nare
gevolgen van de corona-pandemie.
VERSPREIDING STOPPEN
Mensen als Nageshwar helpen we op
weg naar een betere toekomst door
samen te werken met (lokale) overheden

VANUIT DIE
DANKBAARHEID WILDE
IK HELEMAAL OPNIEUW
BEGINNEN EN MEZELF
NUTTIG MAKEN VOOR DE
MAATSCHAPPIJ.
en organisaties, rechtshulp- en sociaal
maatschappelijke instanties. We maken
familie, vrienden en dorpsgenoten
bewust van het feit dat lepra goed te
genezen is, dat besmetting na

72 uur gestopt is, zodra de behandeling
begint. Naast het verbeteren van
de levensomstandigheden voor
leprapatiënten, het tegengaan van
armoede, helpt de samenwerking
ook om leprapatiënten tijdig op te
sporen. Mensen worden alerter in het
ontdekken van lepra en weten dat ze
bij ons terecht kunnen voor effectieve
hulp. Met een snelle behandeling,
stopt de lepraverspreiding. Zo komt
de wereld zonder leprabesmetting
dichterbij en maken we samen van lepra
geschiedenis.
DANKZIJ UW HULP
Ons werk kan gedaan worden mede
dankzij uw steun. Hartelijk dank dat
u de meest kwetsbaren in onze wereld
helpt oprichten. Mensen als Nageshwar
kunnen dankzij uw hulp zelfredzaam
leven – iets waar leprapatiënten vaak
intens naar verlangen.•
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SCHOOLDIRECTEUR:

‘ZIJ ERUIT,
OF IK ERUIT’
‘Als die jongens op mijn school blijven, vertrek ik’.
De schooldirecteur van Kavinas (11 jaar) en
Hariskram (7) reageert resoluut als hij hoort dat de
broertjes lepra hebben.
Hoewel de broertjes in behandeling zijn en de besmetting
gestopt is, wil de school hen niet
langer als leerling hebben. De
vooroordelen gonzen in ‘t rond:
‘ze zullen wel iets ergs gedaan
hebben, dit is hun straf’ en ‘blijf uit
hun buurt, ze besmetten je’.
RUG VOL VLEKKEN
Kavinas en Hariskram zijn de
zoontjes van Sanjer en Ampika.
Ze wonen in Batticaloa, Sri
Lanka. Op een dag is Kavinas’
rug bezaaid met vlekken. Moeder
zoekt hulp in een huidkliniek.
Helaas krijgt hij een onjuiste
diagnose en daardoor een
verkeerde behandeling. De
gevoelloze vlekken verspreiden
zich over zijn hele lichaam.
KON IK HET MAAR
OVERNEMEN…
Ten einde raad gaat moeder terug
naar de huidarts. Die schakelt
hulp van Leprazending in. Na
onderzoek blijken zowel Kavinas
als Hariskram lepra te hebben.
Zijn moeder, in tranen: ,,Zo’n
heftige diagnose hadden we
nooit verwacht.’’ Zijn vader vult
aan: ,,Kon ik het maar van hen
overnemen…’’
‘GA WEG’, RIEP IEDEREEN
Op school zijn leerkrachten,
klasgenootjes en schooldirecteur

geschokt. Als de broertjes na een tijdje weer op
school komen, reageert iedereen overstuur: ze
mogen het plein niet op. ‘Ga weg, wij willen niet
besmet raken!’, wordt er geroepen. ,,We zochten
hulp bij de leprawerkers en zij maakten er samen
met de onderwijsinspecteur werk van. Mijn zoons
mochten naar school, maar ondanks die uitspraak,
hielden docenten en de directeur hen tegen’’,
vertelt moeder.

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

LEPRA IS GOED TE GENEZEN
Als Leprazending hielden wij voorlichtingsacties
en legden overal uit dat lepra goed te genezen is.
Zodra een leprapatiënt behandeld wordt, is na 72
uur besmettingsgevaar gestopt.
BESMETTING GESTOPT
Uit brononderzoek bleek dat de broertjes besmet
zijn geraakt via hun neefje. Daarom hebben we
familie, vrienden, buren en naasten preventief
medicijnen gegeven, zodat lepra geen kans meer
krijgt. Zo wordt leprabesmetting gestopt.
BESTE VAN DE KLAS
Na lang getouwtrek mogen de broers uiteindelijk
weer de school binnen. In al die tijd hadden ze
thuis zelf huiswerk bedacht. ,,We wilden graag
op niveau blijven’’, zeggen ze. ,,Vooral ik’’, zegt
Hariskram. ,,Omdat ik examen moest doen om te
mogen doorstromen.’’ Zijn inzet wordt beloond:
hij scoort het beste van al zijn klasgenoten. Het
schoolhoofd houdt helaas voet bij stuk en legt zijn
functie neer…
De broers zijn op weg naar volledig herstel, al gaat
het genezingsproces van Kavinas langzamer dan
verwacht. Hij heeft nog intensieve behandeling
nodig.

GA ALSTUBLIEFT DOOR…
,,Ga alstublieft door het met werk dat jullie doen’’, benadrukken
de ouders. ,,We weten dat meer kinderen in deze omgeving lepra
hebben. Spoor hen snel op, zodat zij op tijd behandeld worden.
Zonder hulp zouden wij nu afgezonderd leven en kampen met
handicaps en wonden. Wij zijn diep dankbaar voor alle hulp,
waardoor lepra gestopt is en we een hoopvolle toekomst hebben.’’
Hariskram reageert: ,,Later wil ik bij de verkeerspolitie werken.’’
Tja, dan wil Kavinas niet achterblijven: ,,Ik wil luitenant worden!’’ •

>> DIT RAAKT MIJ

MARK VAN DEN BERG // Fondsenwerving & Communicatie
Wat als Leprazending er niet was...?
Dit raakt mij, dat de meeste verhalen die
ik lees van Leprazending verhalen van hoop
zijn. Door Leprazending, kunnen Kavinas
en Hariskram weer naar school, lepravrij.
Bovendien zijn familieleden en buren
preventief behandeld. Hier word je toch blij
van? •
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Leprazorg op
de theeplantage

967
patiënten
lepravrij

Rondom Wereld Lepra
Dag klonk de oproep op
Groot Nieuws Radio:
‘maak voor 24 euro
iemand lepravrij’. Wat
deed u massaal mee! De
teller staat op dit moment
op 967 leprapatiënten en
nog steeds komen giften
binnen.
Iedereen die heeft meegedaan:
hartelijk dank, namens de
leprapatiënten! Want iedereen
die meedoet, helpt mee om lepra
te stoppen in iemands leven, én
om lepra voorgoed te verslaan.
We weten dat elke twee minuten
iemand de diagnose ‘lepra’ krijgt.
Het is waardevol om schouder
aan schouder te staan in de strijd
tegen lepra, want samen verslaan
we lepra voorgoed. •
De actie gemist, maar alsnog
meedoen? Het kan via
leprazending.nl/gnr.
Groot Nieuws Radio kunt u onder
andere beluisteren via
grootnieuwsradio.nl.

Benieuwd waar de thee uit onze supermarkt
vandaan komt? Neem dan eens een kijkje op
deze theeplantage in Noord-Bangladesh
Kijk de uitzending terug op leprazending.nl/
metterdaad.
Hoewel de pittoreske
plaatjes zo uit een
theecommercial lijken
te komen, is het leven
van de theeplukkers
zelf een stuk minder
idyllisch. Dagelijks
raken mensen besmet
door de leprabacterie.
Met omgerekend een
euro per dag als loon,
verdienen de werkers
niet genoeg om goede

voeding te kunnen
kopen. Daardoor
bouwen ze te weinig
weerstand op en kan
lepra toeslaan.
OPSPOREN
Gelukkig is Masuma
Parvin van Leprazending
actief op de plantage.
Zij spoort mensen met
lepra op, in een zo vroeg
mogelijk stadium om

blijvende schade te
voorkomen. Bij vroege
opsporing en snelle
behandeling wordt lepra
gestopt vóórdat het
blijvende schade aan het
lichaam veroorzaakt.
De prachtige uitzending
van EO Metterdaad
bevelen we van harte
aan. Het geeft een goed
beeld van ons werk. •

NALATENSCHAP

Jezus stak Zijn hand uit, raakte hem aan en zei tegen hem:
Ik wil het, word gereinigd!’ - Marcus 1:42

In de afgelopen maanden ontvingen we
verschillende Legaten en Nalatenschappen.
We zijn diep dankbaar dat 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.

IN DANKBARE HERINNERING...

INFORMATIEBROCHURE

Mw. A. de Blok-Kesselaar, Hansweert

Leprazending heeft een gratis
informatiepakket.
Vraag het aan via 055-7600500 of
ga naar leprazending.nl/nalaten.

Dhr. J.P.N. Bos, Kudelstaart
Mw. H.F.C. Coenen
Mw. H. Prins, Gölenkamp (D)

Via uw
nalatenschap
kunt u
voortzetten
wat Jezus
begon

Gebedskalender
Wilt u mee bidden voor mensen met lepra, voor
het werk onder leprapatiënten, onze zelfhulpgroepen, opsporingsteams, lepraziekenhuizen,
prothese-werkplaatsen en onze vakscholen?
Vraag onze vernieuwede gebedskalender aan met
een gebedspunt voor elke dag. Dank u wel – uw
gebed is van onschatbare waarde. •

COLLECTEWEEK
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Oproep: geef u alvast op
als digi-collectant
Dit is Nageshwar Rao uit India.
Tien geleden ontdekte hij de
eerste tekenen van lepra.
Hij hield het verborgen uit angst
voor zijn omgeving. Totdat het
niet langer ging.

Het kan heel
gemakkelijk ...

Nageshwar in zijn atelier

Je hoeft niet langs de deuren, maar we zijn wel op zoek naar
tweehonderd collectanten, die in de week van 7 tot en met 13 juni
met een digitale collectebus willen collecteren.
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Vraag aan je vrienden en familie of zij
ook een collectebus willen aanmaken.

Van de opbrengst van jouw collectebus
worden leprapatiënten behandeld.

Nodig ook je vrienden uit als collectant

Hersteld!
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Maak heel eenvoudig je collectebus
aan op: leprazending.nl/collectant

WIJ HELPEN U OP WEG!
Wij maken het gemakkelijk. Na
het aanmaken van een collectebus
ontvang je van ons alle informatie
die nodig is om te kunnen
collecteren. Wilt u hulp bij het
aanmaken van een bus, bel ons
055-7600500 of mail naar
info@leprazending.nl.
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Niran is elf jaar. Hij heeft lepra
gehad. Omdat zijn moeder is
overleden woont hij bij zijn
broer Delhi
,,Ik was nog maar net bij hen ingetrokken, toen ik
witte vlekken op mijn huid kreeg, mijn ene hand
werkte niet goed meer en mijn linkeroog sloot niet
meer. Mijn broer vermoedde lepra en bracht me naar
het ziekenhuis van Leprazending. Het klopte, ik had
lepra. We waren volledig van slag. Ik vroeg me af
waarom ik geboren was...
De arts legde uit hoe hij me zou behandelen. Ik
kreeg medicijnen en fysiotherapie, zodat mijn hand
zou genezen. Toch kon ik alles moeilijk verwerken.
Gelukkig helpt een psycholoog me. Inmiddels ben
genezen van lepra en op weg naar herstel. De arts
vertelde me dat ik geholpen ben dankzij giften van
mensen die ik niet eens ken. Het liefste zou ik heel
hard roepen: DANK U WEL! ’’

Niran
Land: India
Behandeling: Multi Drug Therapie, fysiotherapie.

