
Prisha uit India is getroffen door 
lepra. ,,Mijn moeder dacht dat 
de vlekken op mijn huid vanzelf 
over zouden gaan, maar dat 
gebeurde niet.’’ 

Gelukkig bracht moeder haar op tijd naar ons 
lepraziekenhuis, waar ze de diagnose ‘lepra’ kreeg. 
Ze is meteen behandeld en inmiddels genezen. 

,,Toen mijn behandeling begon, 
zou ik eigenlijk net naar school 
gaan. De zusters in het 
ziekenhuis gaven me daarom 
prentenboeken om te leren 
lezen. Nu ben ik hersteld én ik 
ken het hele alfabet. Zonder 
hulp zou lepra me kapot 
gemaakt hebben. Dank u wel 
lieve mensen, dat u hulp 
mogelijk maakt!’’•

Prisha uit India is getroffen door 

lepraziekenhuis, waar ze de diagnose ‘lepra’ kreeg. 

,,Toen mijn behandeling begon, 
zou ik eigenlijk net naar school 
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prentenboeken om te leren 
lezen. Nu ben ik hersteld én ik 
ken het hele alfabet. Zonder 

gemaakt hebben. Dank u wel 

Hersteld!

Land: India 
Behandeling: Multi Drug Therapie.

De toekomst is begonnen De toekomst is begonnen
We worden dagelijks geïnformeerd over de 
Corona-stand-van-zaken en telkens weer raak 
ik geïntrigeerd door de overeenkomsten tussen 
corona en lepra. Met man en macht wordt 
gewerkt om de coronabesmettingen terug te 
dringen. 

Voordat het vaccin kwam, moest je contact met 
elkaar beperken, je moest afstand houden, vaak je 
handen wassen, thuiswerken, de grenzen gingen 
dicht, soms moest je in quarantaine, niezen in je 
elleboog en je moest een mondkapje dragen. 

Vroeger probeerden we lepra ook onder controle 
te krijgen door de contacten te beperken. Erger 
nog... mensen met lepra werden verstoten. Zij 
moesten buiten de stad wonen. Ook in Nederland. 
Onze omstandigheden verbeterden, waardoor 
lepra verdween uit onze westerse samenleving. 

In veel landen in Azië en Afrika is lepra nog geen 
geschiedenis. Daarvan getuigt het aangrijpende 
verhaal van Santosh – u leest het verderop. En 

toch gaan we hoopvol de toekomst tegemoet. 
Want we maakten ook in die werelddelen de 
nodige stappen. Eén ervan: preventieve medicatie 
geven aan familie, vrienden en buren van 
leprapatiënten. Daarmee wordt de keten van 
leprabesmettingen gebroken. 

Lepra is geen virus. Het is een traag delende 
bacterie. Het is daarom een kwestie van een lange 
adem. Maar we houden het jaar 2035 in het vizier. 
Het jaar waarin we leprabesmetting gestopt 
willen hebben. De nodige stappen zijn gezet – 
de toekomst is begonnen. 

Samen met de leprapatiënten zijn we 
diep dankbaar voor uw trouwe steun. 
U trekt met ons op, de toekomst 
tegemoet. Hartelijk dank! 

Cor van Leeuwen
Teamleider Administratie & Beheer

HOE DOE JE WEER 
MEE, NADAT JE 
VERSTOTEN WAS? 

UW ZWACHTELS 
GEVEN VERZACHTING 
AAN WONDEN

 HOE DOE JE WEER MEE, 
NADAT JE VERSTOTEN WAS?
Genezing is voor leprapatiënten een ongeloofl ijk groot cadeau. 
Maar daarna rijst de vraag: hoe kan ik ooit weer meedoen in de maatschappij?

scholing maak je haast geen kans op 
een baan, want: je hebt lepra gehad én je 
hebt geen opleiding genoten.
Digitale vaardigheden opdoen
In de wereld van vandaag heb je 
digitale vaardigheden nodig om mee te 
kunnen doen. Maar het ontbrak onze 
vakscholen aan goede middelen. Om 
dat probleem op te lossen hebben we 
het project ‘Smart Classroom’ opgezet, 
ofwel: Het Slimme Klas-project. 

KLAS VOLOP IN GEBRUIK
Wat nodig was: klasmeubilair, goed 
draaiende servers, laptops met 
webcam en koptelefoon, een projector 
met een interactief bord, goede 
internetverbinding, software en goede 
stroomvoorziening. Inmiddels is het 
nieuwe klaslokaal volop in gebruik. 

BEELDBELLEN MET ONDERNEMERS
Onze leraren staan in contact met 
werkgevers en ondernemers. Zij 
kunnen via beeldbellen deelnemen 
aan praktijklessen en vertellen over 
het bedrijfsleven. Zodra leerlingen ver 
genoeg zijn om stage te lopen, helpt 
dit bij het vinden van een stageplek en 
kunnen onze leerlingen laten zien wat 
ze in huis hebben. Op die manier maken 
ex-leprapatiënten net zoveel kans op 
een baan als ieder ander. 

HOOPVOLLE TOEKOMST, ONDANKS 
LEPRA
De leerlingen weten wat het is om lepra 
te hebben. Zij kunnen elkaar helpen als 
oude wonden de kop opsteken, maar 
ook: zij laten jongeren, die nu met lepra 
worstelen, zien dat je ondanks lepra 

hoopvol de toekomst tegemoet kan 
gaan. 

INKOMSTEN 
Oud-leerlingen kunnen up-to-date 
blijven met bijscholing. Zij hebben 
inmiddels een baan en zijn trots dat 
zij hun schoolkosten nu zelf kunnen 
bekostigen. Die inkomsten worden 
mede ingezet om de vakscholen 
draaiende  te houden. •

LEPRA STOPPEN
Wist u dat lepra goed te genezen 
is? Maar het is nodig dat we 
lepra op tijd kunnen opsporen 
en snel kunnen behandelen, 
zodat lepra stopt vóórdat het 
ernstige handicaps veroorzaakt. 
Zoals bij Santosh. Door onjuiste 
diagnoses in lokale ziekenhuizen 
verloor hij zijn beide benen. 

Heel hartelijk dank dat u in 
barmhartigheid omziet naar 
de meest kwetsbare mensen. 
Samen maken we van lepra 
geschiedenis. Voor alle mensen. 
Eén voor één. 

VERTROUWEN
In a� ankelijkheid van God, Die 
de hemel en de aarde gemaakt 
heeft, Die trouw blijft tot in 
eeuwigheid en Die het werk van 
Zijn handen nooit loslaat. •

Prisha

‘Kan ik ooit ‘Kan ik ooit 
weer lopen?’weer lopen?’

Vaak konden leprapatiënten niet 
naar school. Omdat ze verstoten 
waren, omdat ze gemeden werden 
of omdat ze lange tijd voor 
behandeling in het ziekenhuis 
verbleven – denk aan Santosh. 
Dankzij uw bijdrage worden 
kinderen zoals Santosh geopereerd, 

genezen én u draagt bij aan 
terugkeer in de maatschappij. 

NAAR SCHOOL
Eén van de middelen is scholing. 
Leprazending runt haar eigen 
vakscholen, afgestemd op mensen 
die getro� en zijn door lepra. Zonder 

zou ik eigenlijk net naar school 
gaan. De zusters in het 
ziekenhuis gaven me daarom 

Zo kwam Prisha 
bij ons binnen.

MENSEN

HET SLIMME KLAS PROJECT

Binoba

Shabnam

Abish

Santosh

Elke twee minuten krijgt iemand de diagnose 
lepra. Meestal treft lepra de allerarmsten. Zij 
hebben een lage weerstand door slechte 
voeding en hygiëne.

Houd moed, Ik heb de 
wereld overwonnen
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Prisha uit India is getroffen door 
lepra. ,,Mijn moeder dacht dat 
de vlekken op mijn huid vanzelf 
over zouden gaan, maar dat 
gebeurde niet.’’ 

Gelukkig bracht moeder haar op tijd naar ons 
lepraziekenhuis, waar ze de diagnose ‘lepra’ kreeg. 
Ze is meteen behandeld en inmiddels genezen. 

,,Toen mijn behandeling begon, 
zou ik eigenlijk net naar school 
gaan. De zusters in het 
ziekenhuis gaven me daarom 
prentenboeken om te leren 
lezen. Nu ben ik hersteld én ik 
ken het hele alfabet. Zonder 
hulp zou lepra me kapot 
gemaakt hebben. Dank u wel 
lieve mensen, dat u hulp 
mogelijk maakt!’’•

Prisha uit India is getroffen door 

lepraziekenhuis, waar ze de diagnose ‘lepra’ kreeg. 

,,Toen mijn behandeling begon, 
zou ik eigenlijk net naar school 

ziekenhuis gaven me daarom 
prentenboeken om te leren 
lezen. Nu ben ik hersteld én ik 
ken het hele alfabet. Zonder 

gemaakt hebben. Dank u wel 

Hersteld!

Land: India 
Behandeling: Multi Drug Therapie.

De toekomst is begonnenDe toekomst is begonnen
We worden dagelijks geïnformeerd over de 
Corona-stand-van-zaken en telkens weer raak 
ik geïntrigeerd door de overeenkomsten tussen 
corona en lepra. Met man en macht wordt 
gewerkt om de coronabesmettingen terug te 
dringen. 

Voordat het vaccin kwam, moest je contact met 
elkaar beperken, je moest afstand houden, vaak je 
handen wassen, thuiswerken, de grenzen gingen 
dicht, soms moest je in quarantaine, niezen in je 
elleboog en je moest een mondkapje dragen. 

Vroeger probeerden we lepra ook onder controle 
te krijgen door de contacten te beperken. Erger 
nog... mensen met lepra werden verstoten. Zij 
moesten buiten de stad wonen. Ook in Nederland. 
Onze omstandigheden verbeterden, waardoor 
lepra verdween uit onze westerse samenleving. 

In veel landen in Azië en Afrika is lepra nog geen 
geschiedenis. Daarvan getuigt het aangrijpende 
verhaal van Santosh – u leest het verderop. En 

toch gaan we hoopvol de toekomst tegemoet. 
Want we maakten ook in die werelddelen de 
nodige stappen. Eén ervan: preventieve medicatie 
geven aan familie, vrienden en buren van 
leprapatiënten. Daarmee wordt de keten van 
leprabesmettingen gebroken. 

Lepra is geen virus. Het is een traag delende 
bacterie. Het is daarom een kwestie van een lange 
adem. Maar we houden het jaar 2035 in het vizier. 
Het jaar waarin we leprabesmetting gestopt 
willen hebben. De nodige stappen zijn gezet – 
de toekomst is begonnen. 

Samen met de leprapatiënten zijn we 
diep dankbaar voor uw trouwe steun. 
U trekt met ons op, de toekomst 
tegemoet. Hartelijk dank! 

Cor van Leeuwen
Teamleider Administratie & Beheer

HOE DOE JE WEER 
MEE, NADAT JE 
VERSTOTEN WAS? 

UW ZWACHTELS 
GEVEN VERZACHTING 
AAN WONDEN

 HOE DOE JE WEER MEE, 
NADAT JE VERSTOTEN WAS?
Genezing is voor leprapatiënten een ongeloofl ijk groot cadeau. 
Maar daarna rijst de vraag: hoe kan ik ooit weer meedoen in de maatschappij?

scholing maak je haast geen kans op 
een baan, want: je hebt lepra gehad én je 
hebt geen opleiding genoten.
Digitale vaardigheden opdoen
In de wereld van vandaag heb je 
digitale vaardigheden nodig om mee te 
kunnen doen. Maar het ontbrak onze 
vakscholen aan goede middelen. Om 
dat probleem op te lossen hebben we 
het project ‘Smart Classroom’ opgezet, 
ofwel: Het Slimme Klas-project. 

KLAS VOLOP IN GEBRUIK
Wat nodig was: klasmeubilair, goed 
draaiende servers, laptops met 
webcam en koptelefoon, een projector 
met een interactief bord, goede 
internetverbinding, software en goede 
stroomvoorziening. Inmiddels is het 
nieuwe klaslokaal volop in gebruik. 

BEELDBELLEN MET ONDERNEMERS
Onze leraren staan in contact met 
werkgevers en ondernemers. Zij 
kunnen via beeldbellen deelnemen 
aan praktijklessen en vertellen over 
het bedrijfsleven. Zodra leerlingen ver 
genoeg zijn om stage te lopen, helpt 
dit bij het vinden van een stageplek en 
kunnen onze leerlingen laten zien wat 
ze in huis hebben. Op die manier maken 
ex-leprapatiënten net zoveel kans op 
een baan als ieder ander. 

HOOPVOLLE TOEKOMST, ONDANKS 
LEPRA
De leerlingen weten wat het is om lepra 
te hebben. Zij kunnen elkaar helpen als 
oude wonden de kop opsteken, maar 
ook: zij laten jongeren, die nu met lepra 
worstelen, zien dat je ondanks lepra 

hoopvol de toekomst tegemoet kan 
gaan. 

INKOMSTEN 
Oud-leerlingen kunnen up-to-date 
blijven met bijscholing. Zij hebben 
inmiddels een baan en zijn trots dat 
zij hun schoolkosten nu zelf kunnen 
bekostigen. Die inkomsten worden 
mede ingezet om de vakscholen 
draaiende  te houden. •

LEPRA STOPPEN
Wist u dat lepra goed te genezen 
is? Maar het is nodig dat we 
lepra op tijd kunnen opsporen 
en snel kunnen behandelen, 
zodat lepra stopt vóórdat het 
ernstige handicaps veroorzaakt. 
Zoals bij Santosh. Door onjuiste 
diagnoses in lokale ziekenhuizen 
verloor hij zijn beide benen. 

Heel hartelijk dank dat u in 
barmhartigheid omziet naar 
de meest kwetsbare mensen. 
Samen maken we van lepra 
geschiedenis. Voor alle mensen. 
Eén voor één. 

VERTROUWEN
In a� ankelijkheid van God, Die 
de hemel en de aarde gemaakt 
heeft, Die trouw blijft tot in 
eeuwigheid en Die het werk van 
Zijn handen nooit loslaat. •

Prisha

‘Kan ik ooit ‘Kan ik ooit 
weer lopen?’ weer lopen?’

Vaak konden leprapatiënten niet 
naar school. Omdat ze verstoten 
waren, omdat ze gemeden werden 
of omdat ze lange tijd voor 
behandeling in het ziekenhuis 
verbleven – denk aan Santosh. 
Dankzij uw bijdrage worden 
kinderen zoals Santosh geopereerd, 

genezen én u draagt bij aan 
terugkeer in de maatschappij. 

NAAR SCHOOL
Eén van de middelen is scholing. 
Leprazending runt haar eigen 
vakscholen, afgestemd op mensen 
die getro� en zijn door lepra. Zonder 

zou ik eigenlijk net naar school 
gaan. De zusters in het 
ziekenhuis gaven me daarom 

Zo kwam Prisha 
bij ons binnen.

MENSEN

HET SLIMME KLAS PROJECT

Binoba

Shabnam

Abish

Santosh

Elke twee minuten krijgt iemand de diagnose 
lepra. Meestal treft lepra de allerarmsten. Zij 
hebben een lage weerstand door slechte 
voeding en hygiëne.

Houd moed, Ik heb de 
wereld overwonnen Johannes 16 vers 33

 UIT HET HART  REPORTAGE
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Santosh zit op het 
ziekenhuisbed en 
staart voor zich uit. 
De pijn aan zijn 
wonden is heftig. 
‘Waarom weet 
niemand wat ik 
mankeer, waarom 
kan niemand de pijn 
stoppen?’, galmt 
door zijn hoofd. Hij is 
een kind. Ten einde 
raad.

ONBESCHRIJFELIJK
,,Het is onbeschrijfelijk wat je voelt als je hoort 
dat je benen geamputeerd moeten worden. 
Maar ik wilde zó graag dat de pijn stopte, dat 
die ingrijpende operaties tegelijkertijd uitzicht 
gaven. In eerste instantie hoopten we dat mijn 
rechterbeen gespaard zou kunnen blijven, maar 
dat is niet gelukt.’’  

UITZICHT DANKZIJ UW HULP
Santosh staat er gelukkig niet alleen voor. 
Dankzij u giften van mensen zoals u krijgt hij de 
zorg die hij zo dringend nodig heeft. Lichamelijk 
en geestelijk. De operaties zijn goed geslaagt en... 
in onze protheseplaats zijn twee protheses voor 
hem gemaakt. 

HOE GAAT HET VERDER MET SANTOSH?
Waarschijnlijk bent u benieuwd hoe het nu met 
Santosh gaat. Zou hij weer kunnen lopen? 
Heeft hij nog pijn? Wij willen u hierover 
informeren. Wij gaan ervoor om iedereen die een 
gift overmaakt n.a.v. deze Recover een update 
te sturen over Santosh. Bij Leprazending zijn we 
iedere dag bezig om jonge mensen zoals Santosh 
weer op de been te helpen en lepra te stoppen. 
Helpt u mee?

,,Ik moet veel inhalen, want al die jaren kon ik 
nauwelijks naar school. Maar ik gá ervoor, want 
zodra het kan, wil ik een winkeltje beginnen’’, 
glundert hij. •

UW HULP IS ONVERGETELIJK
Santosh’ heeft nog een weg te gaan, maar 
ondanks zijn situatie zegt hij:  ,,Dank u wel, 
zonder uw hulp zou het slecht met mij zijn 
afgelopen – ik moet er zelfs niet aan denken... 
Onthoud dat ik uw hulp altijd in diepe 
dankbaarheid zal herinneren.’’

>> DIT RAAKT MIJ
SYLVIA VAN DER HOEVEN // Offi ce Manager

Als ik het verhaal van Santosh lees,
 word ik geraakt  door het leed dat 
veroorzaakt wordt door onbegrip en 
onkunde. Maar als ik de foto zie en over 
protheses lees, spat de hoop er vanaf.
Dat vind ik de kracht van het werk van 
Leprazending: vanuit geloof zorgen 
voor de meest kwetsbaren met een 
‘vergeten’ ziekte. Daarom werk ik graag 
voor de Leprazending •

Santosh is vier jaar als zijn moeder 
een zweer op zijn rechtervoet 
ontdekt. Hij vertelt: ,,Vanaf dat 
moment bezocht ze ziekenhuis na 
ziekenhuis met mij. Ik ben twaalf 
keer opgenomen geweest. Zodra 
mijn wonden leken te herstellen, 
moest ik weer weg, maar eenmaal 
thuis begon mijn huid weer te 
zweren. Geen arts wist wat ik 
daadwerkelijk mankeerde. 
Ze probeerden maar wat...’’ 

Pijn was de realiteit van Santosh’ 
leven. Zonder uitzicht of hoop. 

Naar school kon hij niet. Spelen met 
vrienden was geen optie. ,,Ik wilde 
nog maar één ding: de pijn moest 
stoppen’’, vertelt hij. 

TE LAAT
Santosh’ moeder begon lepra 
te vermoeden en zag nog één 
mogelijkheid: hulp zoeken in het 
ziekenhuis van Leprazending. 
Daar kreeg Santosh te horen dat hij 
lepra had. Meteen startten de artsen 
de behandeling, om lepra te stoppen 
in zijn lijf. Maar voor zijn beide 
benen was het te laat… 

 ‘LEPRA SLOOPTE MIJN BENEN,

‘KAN IK OOIT 
WEER LOPEN?’

  PERSOONLIJK VERHAAL

Afgelopen zomer reisde 
onze college Peter Danku 
af naar Ethiopië voor 
projectbezoek. 

Hij nam een eerste vracht 
zwachtels mee, die hij aan 
ex-leprapatiënt Azemie Woretaw 
(37) overhandigde. 

Amezie kreeg op haar 17e de 
diagnose lepra. Vier jaar duurde 
haar behandeling – ze had heftige 
bijwerkingen. Ze genas volledig, 
waarna ze ging studeren. 
Inmiddels is ze moeder van drie 
kinderen en zet ze zich nu vol in 
voor leprapatiënten. 

Samen met Alia (links) zorgde ze 
ervoor dat de zwachtels op de 
juiste plek kwamen in inmiddels 
zijn de wonden en zweren van 
leprapatiënten ermee verbonden. 
De zwachtels zijn bijzonder 
geschikt om wonden mee te 
verbinden.  

Namens de leprapatiënten: ,,Heel 
hartelijk dank voor de zwachtels, 
voor uw tijd en voor de liefde die 
u hierin hebt gestopt! •

Leprapatiënten worden vaak verstoten. 
Binnen een zel� ulpgroep – lees: 
nieuwe familie – helpen zij elkaar, 
zorgen samen voor inkomen en ze 
hebben geleerd hoe ze leprawonden 
moeten verzorgen als die de kop 
opsteken. 

59 ZELFHULPGROEPEN
In Bangladesh krijgen inmiddels 59 
zel� ulpgroepen hulp en steun, met in 
totaal 712 mensen, plus daarbij onder 
andere kinderen van leprapatiënten 
en hulpbehoevenden vanuit hun 
gemeenschap.  

LANDBOUW EN VIS KWEKEN
We focusten tot juni op het leggen 
van een stevige basis. Leiders 
van de zel� ulpgroepen krijgen 
training in leidinggeven en het 
dragen van verantwoordelijkheden. 
Lokale overheden, ondernemers, 
zakenmensen en geloofsleiders 
hebben we overtuigend betrokken 
bij ons werk. Met resultaat: zij gaan 
zich samen met ons hard maken voor 
de rechten van ex-leprapatiënten 
en voor mensen met een (lepra)
handicap. Zel� ulpgroepen kunnen 
nu ook gebruik maken van sociale 

voorzieningen. Dankzij uw 
hulp zijn een mooi aantal 
leden gericht getraind om als 
landbouwer te kunnen werken. 
Zij kregen bomen, zaden en 
kunstmest. Daar waar geen 
schoon water was is een waterput 
aangelegd. Twee leden starten 
met een viskwekerij, waarvoor ze 
vislarven kregen. 

VERTRAGING DOOR 
LOCKDOWN
Mooie resultaten. Helaas had 
Corona een negatieve invloed. 
De situatie in Bangladesh 
verslechterde enorm sinds 
april. Lockdown verhinderde 
onze trainingen. We moesten 
dringend maatregelen nemen om 
onze zel� ulpgroepleden en onze 
zorgwerkers te beschermen. 

WAARDIG EN ZELFREDZAAM
Ondanks alles danken we God 
voor de goede dingen die wél 
konden, dankzij uw bijdragen. 
Het project haalt mensen die 
getro¢ en zijn door lepra uit diepe 
armoede en afzondering. Het 
zorgt dat zij écht lepravrij kunnen 
leven – op weg naar een waardig 
en zelfredzaam leven. •

Heel hartelijk dank! 

Uit diepe armoede gehaald
Dankzij uw bijdrage: op weg naar zelfredzaamheid

Kijkt u mee? Dankzij uw steun startte in januari het 
project ‘Zelfhulpgroepen in Bangladesh’, in de regio’s 
Kustia en Maherpur. Lees hoe het er voor staat.

Wist u dat u partner van een zel� ulpgroep kunt worden? Stuur een mailtje 
naar alex@leprazending.nl voor meer informatie. Of bel gewoon naar 
055 760 0500 en vraag naar Alex. 

Breiers, 
hartelijk 

dank!

Scan de qr-code en neem een 
kijkje in de zelfhulpgroep van 
Hadea.

 NIEUWS DONATEUR IN BEELD

Workshop voor vrouwen ‘leidinggeven’. 
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een kind. Ten einde 
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ziekenhuis met mij. Ik ben twaalf 
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in zijn lijf. Maar voor zijn beide 
benen was het te laat… 

 ‘LEPRA SLOOPTE MIJN BENEN,

‘KAN IK OOIT 
WEER LOPEN?’

  PERSOONLIJK VERHAAL

Afgelopen zomer reisde 
onze college Peter Danku 
af naar Ethiopië voor 
projectbezoek. 

Hij nam een eerste vracht 
zwachtels mee, die hij aan 
ex-leprapatiënt Azemie Woretaw 
(37) overhandigde. 

Amezie kreeg op haar 17e de 
diagnose lepra. Vier jaar duurde 
haar behandeling – ze had heftige 
bijwerkingen. Ze genas volledig, 
waarna ze ging studeren. 
Inmiddels is ze moeder van drie 
kinderen en zet ze zich nu vol in 
voor leprapatiënten. 

Samen met Alia (links) zorgde ze 
ervoor dat de zwachtels op de 
juiste plek kwamen in inmiddels 
zijn de wonden en zweren van 
leprapatiënten ermee verbonden. 
De zwachtels zijn bijzonder 
geschikt om wonden mee te 
verbinden.  
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 NIEUWS DONATEUR IN BEELD

Workshop voor vrouwen ‘leidinggeven’. 
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Prisha uit India is getroffen door 
lepra. ,,Mijn moeder dacht dat 
de vlekken op mijn huid vanzelf 
over zouden gaan, maar dat 
gebeurde niet.’’ 

Gelukkig bracht moeder haar op tijd naar ons 
lepraziekenhuis, waar ze de diagnose ‘lepra’ kreeg. 
Ze is meteen behandeld en inmiddels genezen. 

,,Toen mijn behandeling begon, 
zou ik eigenlijk net naar school 
gaan. De zusters in het 
ziekenhuis gaven me daarom 
prentenboeken om te leren 
lezen. Nu ben ik hersteld én ik 
ken het hele alfabet. Zonder 
hulp zou lepra me kapot 
gemaakt hebben. Dank u wel 
lieve mensen, dat u hulp 
mogelijk maakt!’’•

Prisha uit India is getroffen door 

lepraziekenhuis, waar ze de diagnose ‘lepra’ kreeg. 

,,Toen mijn behandeling begon, 
zou ik eigenlijk net naar school 

ziekenhuis gaven me daarom 
prentenboeken om te leren 
lezen. Nu ben ik hersteld én ik 
ken het hele alfabet. Zonder 

gemaakt hebben. Dank u wel 

Hersteld!

Land: India 
Behandeling: Multi Drug Therapie.

De toekomst is begonnen De toekomst is begonnen
We worden dagelijks geïnformeerd over de 
Corona-stand-van-zaken en telkens weer raak 
ik geïntrigeerd door de overeenkomsten tussen 
corona en lepra. Met man en macht wordt 
gewerkt om de coronabesmettingen terug te 
dringen. 

Voordat het vaccin kwam, moest je contact met 
elkaar beperken, je moest afstand houden, vaak je 
handen wassen, thuiswerken, de grenzen gingen 
dicht, soms moest je in quarantaine, niezen in je 
elleboog en je moest een mondkapje dragen. 

Vroeger probeerden we lepra ook onder controle 
te krijgen door de contacten te beperken. Erger 
nog... mensen met lepra werden verstoten. Zij 
moesten buiten de stad wonen. Ook in Nederland. 
Onze omstandigheden verbeterden, waardoor 
lepra verdween uit onze westerse samenleving. 

In veel landen in Azië en Afrika is lepra nog geen 
geschiedenis. Daarvan getuigt het aangrijpende 
verhaal van Santosh – u leest het verderop. En 

toch gaan we hoopvol de toekomst tegemoet. 
Want we maakten ook in die werelddelen de 
nodige stappen. Eén ervan: preventieve medicatie 
geven aan familie, vrienden en buren van 
leprapatiënten. Daarmee wordt de keten van 
leprabesmettingen gebroken. 

Lepra is geen virus. Het is een traag delende 
bacterie. Het is daarom een kwestie van een lange 
adem. Maar we houden het jaar 2035 in het vizier. 
Het jaar waarin we leprabesmetting gestopt 
willen hebben. De nodige stappen zijn gezet – 
de toekomst is begonnen. 

Samen met de leprapatiënten zijn we 
diep dankbaar voor uw trouwe steun. 
U trekt met ons op, de toekomst 
tegemoet. Hartelijk dank! 

Cor van Leeuwen
Teamleider Administratie & Beheer

HOE DOE JE WEER 
MEE, NADAT JE 
VERSTOTEN WAS? 

UW ZWACHTELS 
GEVEN VERZACHTING 
AAN WONDEN

 HOE DOE JE WEER MEE, 
NADAT JE VERSTOTEN WAS?
Genezing is voor leprapatiënten een ongeloofl ijk groot cadeau. 
Maar daarna rijst de vraag: hoe kan ik ooit weer meedoen in de maatschappij?

scholing maak je haast geen kans op 
een baan, want: je hebt lepra gehad én je 
hebt geen opleiding genoten.
Digitale vaardigheden opdoen
In de wereld van vandaag heb je 
digitale vaardigheden nodig om mee te 
kunnen doen. Maar het ontbrak onze 
vakscholen aan goede middelen. Om 
dat probleem op te lossen hebben we 
het project ‘Smart Classroom’ opgezet, 
ofwel: Het Slimme Klas-project. 

KLAS VOLOP IN GEBRUIK
Wat nodig was: klasmeubilair, goed 
draaiende servers, laptops met 
webcam en koptelefoon, een projector 
met een interactief bord, goede 
internetverbinding, software en goede 
stroomvoorziening. Inmiddels is het 
nieuwe klaslokaal volop in gebruik. 

BEELDBELLEN MET ONDERNEMERS
Onze leraren staan in contact met 
werkgevers en ondernemers. Zij 
kunnen via beeldbellen deelnemen 
aan praktijklessen en vertellen over 
het bedrijfsleven. Zodra leerlingen ver 
genoeg zijn om stage te lopen, helpt 
dit bij het vinden van een stageplek en 
kunnen onze leerlingen laten zien wat 
ze in huis hebben. Op die manier maken 
ex-leprapatiënten net zoveel kans op 
een baan als ieder ander. 

HOOPVOLLE TOEKOMST, ONDANKS 
LEPRA
De leerlingen weten wat het is om lepra 
te hebben. Zij kunnen elkaar helpen als 
oude wonden de kop opsteken, maar 
ook: zij laten jongeren, die nu met lepra 
worstelen, zien dat je ondanks lepra 

hoopvol de toekomst tegemoet kan 
gaan. 

INKOMSTEN 
Oud-leerlingen kunnen up-to-date 
blijven met bijscholing. Zij hebben 
inmiddels een baan en zijn trots dat 
zij hun schoolkosten nu zelf kunnen 
bekostigen. Die inkomsten worden 
mede ingezet om de vakscholen 
draaiende  te houden. •

LEPRA STOPPEN
Wist u dat lepra goed te genezen 
is? Maar het is nodig dat we 
lepra op tijd kunnen opsporen 
en snel kunnen behandelen, 
zodat lepra stopt vóórdat het 
ernstige handicaps veroorzaakt. 
Zoals bij Santosh. Door onjuiste 
diagnoses in lokale ziekenhuizen 
verloor hij zijn beide benen. 

Heel hartelijk dank dat u in 
barmhartigheid omziet naar 
de meest kwetsbare mensen. 
Samen maken we van lepra 
geschiedenis. Voor alle mensen. 
Eén voor één. 

VERTROUWEN
In a� ankelijkheid van God, Die 
de hemel en de aarde gemaakt 
heeft, Die trouw blijft tot in 
eeuwigheid en Die het werk van 
Zijn handen nooit loslaat. •

Prisha

‘Kan ik ooit ‘Kan ik ooit 
weer lopen?’weer lopen?’

Vaak konden leprapatiënten niet 
naar school. Omdat ze verstoten 
waren, omdat ze gemeden werden 
of omdat ze lange tijd voor 
behandeling in het ziekenhuis 
verbleven – denk aan Santosh. 
Dankzij uw bijdrage worden 
kinderen zoals Santosh geopereerd, 

genezen én u draagt bij aan 
terugkeer in de maatschappij. 

NAAR SCHOOL
Eén van de middelen is scholing. 
Leprazending runt haar eigen 
vakscholen, afgestemd op mensen 
die getro� en zijn door lepra. Zonder 

zou ik eigenlijk net naar school 
gaan. De zusters in het 
ziekenhuis gaven me daarom 

Zo kwam Prisha 
bij ons binnen.

MENSEN

HET SLIMME KLAS PROJECT

Binoba

Shabnam

Abish

Santosh

Elke twee minuten krijgt iemand de diagnose 
lepra. Meestal treft lepra de allerarmsten. Zij 
hebben een lage weerstand door slechte 
voeding en hygiëne.

Houd moed, Ik heb de 
wereld overwonnen
Johannes 16 vers 33
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