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UIT HET HART

Die ‘andere wereld’
Het jaar is halverwege, maar ik denk
regelmatig nog terug aan de uitzending van
EO Metterdaad in januari. Het bezoek aan
Leprazending in Bangladesh. Het leek wel of
je naar beelden uit een andere wereld keek.

hoeveel toewijding onze veldwerkers zich
over leprapatiënten ontfermen… Als ik zie
dat in ‘onze wereld’ lepra verslagen is, dan
kan onze droom werkelijkheid worden.
Dat is mijn gebed.

Werken op een theeplantage? Voor twee
dollar per dag? Lepra? Wie kent iemand met
lepra? Kunt u zich voorstellen dat iemand
hier bij de huisarts te horen krijgt: ‘Je hebt
lepra’?

Wij weten hoe we lepra kunnen stoppen,
we hebben de aanpak en de experts. Wat
nodig is, is voldoende geld om de aanpak
uit te voeren. Wij bidden dat steeds meer
donateurs, medici en overheden onze
droom delen. Dat we samen zeggen: wij zijn
de generatie die lepra voorgoed gaat verslaan.

In deze Recover vertelt Lovely uit Bangladesh
haar verhaal. Zij kreeg wél die diagnose. Een
kind, een vrouw uit ‘die andere wereld’. De
gevolgen zijn pijnlijk zichtbaar: ze is haar
beide benen kwijt. Ik knipper met mijn ogen,
is dit dezelfde planeet?
Onze droom om leprabesmetting te stoppen
lijkt bijna een onmogelijke opgave. Maar als
ik zie welke ontwikkelingen er gaande zijn
in onderzoek en preventie… Als ik zie met

Als we in Nederland lepra kunnen verslaan,
kan het ook in Bangladesh. Stel je voor dat
ook zij eerdaagskunnen zeggen: Lepra? Dat
is toch iets uit het verleden…
Dank u wel voor uw betrokkenheid!
Mark van den Berg
Fondsenwerving en Communicatie

INFORMATIEBROCHURE
Overweegt u uw testament op te maken?
Leprazending biedt u een informatiebrochure en een
praktisch Erfenisdossier aan. Vraag het gratis aan via
telefoon 055-7600500, of e-mail naar info@leprazending.
nl. U leest er ook over op leprazending.nl/nalaten.
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DANKZIJ HULP LEVEN WE NIET
MEER IN DIEPE ARMOEDE

Mevr. G. van der Ploeg-van Bemmel, Leiden
Dhr. A. Onderstal, Zoetermeer
Mevr. A.J. Klijnsma-Burger, Joure
In dankbare herinnering...
Dankzij hun nalatenschappen kan het werk onder leprapatiënten voor lange periode voortgezet worden, in onder
andere onze lepraziekenhuizen in India en Bangladesh.

Zet via uw
nalatenschap
voort wat Jezus
begon

Wat een prachtige vrouw he!
Ze heet Hadesa en leeft in een
zelfhulgroep. ,,Ik ben ontzettend
dankbaar dat ik hier mag leven.’’
Als geen ander weet ze wat diepe
armoede is en hoe het is om lepra
te hebben.

We zijn diep dankbaar dat mensen in hun leven zo betrokken waren bij
leprapatiënten, dat zij aan hen dachten bij het opmaken van hun testament.

De wereld van Hadesa uit
Bangladesh stond op z’n kop,
toen haar man plotseling

overleed. Ineens was ze weduwe.
Het betekende: geen inkomen.
,,Ik rouwde, was wanhopig en

voelde me alleen. De enige reden
waarvoor ik nog leefde waren
mijn twee zoontjes. Maar ik wist

Jezus stak Zijn hand uit, raakte hem aan en zei tegen hem:
Ik wil het, word gereinigd!’ - Marcus 1:42
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NIETS HIELP
Ze ging naar de huisarts. ,,Hij dacht een
nieuwe, onbekende ziekte, en gaf me
dure medicijnen. Niets hielp, terwijl al
ons geld eraan op ging. Mijn zoontjes
en ik hadden één maaltijd per dag om
met z’n drieën te delen. Totdat ik mijn
zus langskwam. Ze bekeek mijn huid
en vreesde dat ik lepra had. ‘Kom, we
zoeken hulp bij Leprazending’, zei ze,
en nam me mee.’’
HULP VAN LEPRAZENDING
Hadese is behandeld en volledig
genezen van lepra. Met vernieuwde
moed, begon ze zich in te zetten voor
anderen. Ze spoorde tien mensen in
haar omgeving op die lepra hadden.
Met hulp van Leprazending startte ze

NALATENSCHAP

niet meer hoe ik het redden moest.’’ In
die dagen kreeg ze vreemde vlekken op
haar huid…

een zelfhulpgroep, die ze ‘Rajanigandha’
noemde, vertaalt: uit de oceaan. ,,Ik
herleefde uit een oceaan van nood,
teleurstelling, verlies en strijd.’’

,,HET GING GOED, IEDEREEN
BLOEIDE OP, ER WAS INKOMEN
EN ETEN, WE VERZORGDEN
ELKAARS WONDEN. EN TOEN
KWAM DE CORONAPANDEMIE...
De zelfhulpgroep kampte met
voedseltekort door lockdown.
,,Sommigen wilden het beetje spaargeld
dat we hadden terug – we delen een
spaarrekening voor geval van nood
– ze voelden zich ontredderd…’’
ELKAAR VASTHOUDEN
Hadesa vroeg raad bij Leprazending.
,,We kregen raad én hulp. Denk aan
beschermende gezichtsmaskers,

De zelfhulpgroep vergadert

desinfecterende zeep en houdbaar eten.
Ze riepen ons als groep bij elkaar om
te praten. Het resultaat: we besloten
elkaar vast te houden. Juist in extra
moeilijke tijden.’’ Hadesa: ,,Wij leerden
hoe we ons kunnen behelpen. Zonder
hulp leefde onze zelfhulpgroep nog in
diepe armoede. Voor iedereen die hulp
mogelijk maakt: onze dank is groot en
zal altijd blijven!” •
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PERSOONLIJK VERHAAL

ZE LIETEN ME VOELEN:

JIJ DOET ERTOE,
JE MAG ER ZIJN

Wilt u bidden
voor mensen die
verstoten zijn, dat ze
tijdig opgespoord en
snel behandeld
worden?

LOVELY (30 JAAR) UIT BANGLADESH GENEZEN VAN LEPRA

Als je in de vriendelijke ogen van Lovely
kijkt, vermoed je niet dat zij als kind
smartelijk geleden heeft. Ze schetst het
plaatje: ,,Ik had geen plek waar ik me geliefd
voelde en leefde in eenzaamheid.’’ Pas tien
jaar is ze, als ze de eerste verschijnselen
van lepra krijgt.
– ze was al niet gek op me – en vanaf
dat moment moest ze niets meer van
me hebben.’’

,,Ik herkende de ziekte meteen. Mijn
broer en oom zijn namelijk ook
getroffen door lepra. Om die reden
liepen mijn klasgenootjes altijd al
met een boog om mij heen. Maar nu
ontdekte mijn stiefmoeder mijn lepra

KWAAD WAS AL GESCHIED
Lovely’s moeder stierf een paar jaar
eerder. Haar vader trouwde een
andere vrouw. Hulp zochten ze niet
voor Lovely en lepra kreeg daardoor
vrij spel in haar lijfje. ,,Mijn handen
en vingers verkrampten en mijn
benen verzwakten. Zo erg, dat ik
niet meer kon lopen. Pas na tien
jaar kreeg ik de kans om onze lokale
arts te bezoeken. Hij stuurde me
meteen door naar het ziekenhuis van
Leprazending. Maar het kwaad was al
geschied, mijn beide benen moesten
vanaf mijn knie geamputeerd
worden.’’
HEFTIGE DAG
,,De operatie was zachtgezegd heftig,
een dag die ik nooit zal vergeten.
En toch... vanaf die dag veranderde

mijn leven. Liefdevolle mensen omringden mij,
de verpleegkundigen en zorgwerkers lieten me
vanaf het eerste moment voelen: ‘jij doet er toe,
jij mag er zijn’. Ze behandelen me als vriendin, als
familielid.’’
EEN WONDER
Lovely is op weg naar herstel en dat is nog niet
alles. Met gloeiende wangen: ,,In het atelier
worden protheses voor mij gemaakt. Wat een
wonder, ik had nooit verwacht ooit nog te kunnen
lopen. Ik kan haast niet geloven dat het wél kan…’’
‘MIJN HART STROOMT OVER’
Lovely is één van de vrouwen die dankzij uw
trouwe steun hersteld is. U geeft haar de kans
om op te bloeien tot een vrouw met hoop, met
toekomst, met uitzicht. Ze reageert: ,,Woorden
schieten tekort… Weet alstublieft dat mijn
hart overstroomt van dankbaarheid, naar de
zorgwerkers in het ziekenhuis, naar alle mensen
die nu om mij heen staan en niet in de minste
plaats naar u. Zonder uw steun en gebeden
leefde ik nog in eenzaamheid en zeer slechte
omstandigheden.’’
LEPRA IS GOED TE GENEZEN
Bij Lovely is lepra te laat behandeld, met
ernstige schade als gevolg. En dat terwijl lepra
goed te genezen is. Als we leprapatiënten tijdig
opsporen, kunnen we snel behandelen. Handicaps
worden daarmee voorkomen. We geven goede
voorlichting en behandelen familie, vrienden en
naasten preventief. Zo wordt lepraverspreiding
gestopt. Samen verslaan we lepra voorgoed. Voor
Lovely, ja voor alle mensen, één voor één. •

Dankzij u en mensen zoals u is Lovely
opgericht – medisch én mentaal.
Hartelijk dank!

>> DIT RAAKT MIJ

GRETHA WOORT // Fondsenwerving & Communicatie
Verwend. Zo voel ik me als ik het verhaal
van Lovely lees. Zelf ben ik het elfde kind
uit een gezin van twaalf. Dan denk je
weleens ‘het misdeelde kind’ te zijn – zoals
we als broers en zussen gekscherend
zeiden. Laat je de liefdeloosheid waarin
Lovely opgroeide tot je doordringen, met
alle schadelijke gevolgen van dien... dan is
‘verwend’ zacht uitgedrukt. Dit raakt me. •
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Lichte daling in
discriminerende wetten
tegen leprapatiënten

medische zorg
voor 101.499
leprapatiënten
2020:

ONDANKS CORONA
GROTE IMPACT

Er is nog een weg te gaan, maar we zijn
blij om u te vertellen dat het aantal
discriminerende wetten tegen mensen
met lepra afneemt. Hongarije had er in
2019 nog één, maar sinds vorig jaar is
die afgeschaft. In Europa staat daarmee
de teller op nul! Reden tot
dankbaarheid.

Toffe actie
van Margreeth

Wat een mooie verrassing
van mevrouw Margreeth
Sjamaar voor leprapatiënten! Zij startte
spontaan een aantrekkelijke actie in haar buurt,
om geld in te zamelen
voor aangepaste schoenen voor leprapatiënten.
,,Ik vond het zo’n mooi doel en
heb in onze buurt tasjes te koop
aangeboden, waarop een plaatje
van onze buurt stond afgedrukt
– getekend door mijn man’’,
vertelt ze.
Van de opbrengst kunnen onze
schoenmakers aangepaste
schoenen maken, waardoor
leprapatiënten die deels hun
voeten kwijt zijn weer kunnen
lopen. Zij zijn niet langer
afhankelijk van hun rolstoel.

HONDERD WETTEN IN INDIA
India had in 2019 nog 108
discriminerende wetten tegen
leprapatiënten, in 2020 daalde dit
aantal naar 100. Een stap in de goede
richting, maar het blijft een heftig
aantal – de strijd is nog niet gestreden.
Myanmar bleef gelijk ten opzichte van
2019 met nog steeds één wet. Datzelfde
aantal geldt voor Nepal, Republiek Niger en Sri Lanka. In Thailand zijn nog twee
discriminerende wetten tegen leprapatiënten van kracht. •

Wereldwijd gelden in 23 landen met elkaar nog
130 van deze discriminerende wetten.
Bron: ILEP.

2020:

2.138
MENSEN

KREGEN
TOEGANG TOT
ONDERWIJS

ONDANKS CORONA
GROTE IMPACT
5.920

BEHANDELDE
LEPRAPATIËNTEN

2.016 VROUWEN

KREGEN VOLLEDIG HERSTEL
VANUIT ONZE JAARCAMPAGNE
‘HART VOOR VROUWEN’

Wilt u ons volledige jaarverslag ontvangen?

€93.000
BESTEED AAN
NOODHULP

Vraag het aan via info@leprazending.nl en we sturen het u digitaal

toe, of indien gewenst per post.
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Ons jaarverslag van 2020
publiceren we op www.
leprazending.nl/jaarverslag.
Heel hartelijk dank aan
iedereen die in het coronajaar
de leprapatiënten zo trouw
bleef steunen. Ondanks corona
en lockdown, ontvingen leprapatiënten de hulp, die zij zo nodig
hadden. Zo was onder andere
het doel van onze campagne
Hart voor vrouwen: 1.888
vrouwen volledig herstel geven.
Dankzij giften van u en mensen
zoals u, kregen 2.016 vrouwen
wondverzorging, behandeling,
hersteloperaties en hulp bij
terugkeer in de maatschappij.
Dank u wel!

U gaf gehoor aan de noodkreet uit India
Vanuit India mogen we een heel groot
DANK U WEL aan u doorgeven. Onze
ziekenhuizen redden momenteel

levens met zuurstof, medicatie en
eten. De situatie met de Indiase
corona-variant blijft urgent. Alle hulp

Margreeth, namens de
leprapatiënten ontzettend
bedankt! •
Misschien heeft de actie van
Margreeth u geïnspireerd en
wilt u ook een actie opzetten
voor aangepaste schoenen?
Wat fijn! De schoenen gaan
namelijk een jaar mee.
We kunnen met de opbrengst
schoenen vernieuwen.

101.499
MENSEN
ONTVINGEN
MEDISCHE HULP

1.063 NIEUWE
LEPRAPATIËNTEN
OPGESPOORD

Levens worden gered. Dank voor uw hulp.
Wilt u blijven bidden voor de situatie in India?

is welkom: leprazending.nl/
noodhulp of NL49 INGB 0000
889 889 o.v.v. ‘nood India’
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Binoba uit India heeft lepra gehad.
Hij vertelt: ,,Mijn huid zwol op en
wát mijn moeder ook probeerde,
niets hielp.’’
,,Ze vermoedde lepra en bracht me daarom naar het
Purulia lepraziekenhuis. Daar vertelde de dokter dat
ik lepra had.’’ Lepra komt vooral voor onder de
allerarmsten, mensen als Binoba en zijn moeder.
Moeder zegt: ,,We zijn zo
dankbaar voor alle hulp.
Binoba is volledig hersteld. Hij
kan weer spelen en naar school.
We leerden dat lepra niet een
vloek is, maar dat de ziekte
goed te genezen is. We zullen
uw goedheid nooit vergeten.’’ •

Zo kwam binoba
bij ons binnen

Binoba

Land: India
Behandeling: Multi Drug Therapie.

