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UIT HET HART

Met ontferming bewogen
…door een huidziekte onrein…
Koning Willem-Alexander ontving afgelopen
maand het eerste exemplaar van de nieuwe
Bijbelvertaling voor de 21ste eeuw, de NBV21.
Als u daarin leest, ontdekt u een opmerkelijke
wijzigingen ten opzichte van de NBV van 15
jaar geleden. Daarin gebruikten de vertalers
het – destijds nieuw geïntroduceerde – woord
‘huidvraat’. Nu is dat vervangen door ‘een
huidziekte die onrein maakt’.
Zo’n feitelijke beschrijving is misschien onwennig,
maar wel een verbetering. Wij hebben, samen
met collega’s van Leprastichting, bij de vertalers
gepleit voor aanpassing van het woord ‘huidvraat’
omdat het onnodig afschuw wekt. Zo’n woord
kan de angst en afschuw voor mensen met lepra
versterken.
Maar hoe we de ziekte ook noemen; melaatsheid,
lepra, huidvraat, ziekte die onrein maakt, en welke
Bijbelvertaling u ook leest, waar het werkelijk om

gaat en wat mij in elke vertaling raakt is: hoe Jezus
hiermee omgaat. Hij is niet angstig, Hij wijst niet
af. Hij is vanuit Zijn hart met ontferming bewogen.
Er kwam iemand naar Hem toe die door een huidziekte
onrein was; hij smeekte Hem om hulp en zei, terwijl hij
op zijn knieën viel: ‘Als U wilt, kunt U mij rein maken.’
Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand uit, raakte
hem aan en zei: ‘Ik wil het, word rein.’ En meteen
verdween zijn ziekte en hij was rein. Marcus 1 vers
40 in NBV21.
Jezus ziet de man, Hij komt in actie, raakt hem
aan, geneest en reinigt hem. Wij kunnen en
mogen verder gaan waar Jezus begon.
Dank u wel voor uw liefde en trouwe steun voor
mensen met lepra. In welke vorm dan ook. Door
uw steun en in navolging van Jezus worden velen
gezien, aangeraakt, genezen en weer aanvaard.
Henno Couprie
Directeur
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NIEUW PROJECT IN DR. CONGO

ZO STOPPEN WE
LEPRAVERSPREIDING

Almachtige Vader, schenker
van leven en gezondheid,
kijk genadig naar mensen
die door lepra lijden. Strek
Uw hand uit om hen aan te
raken en te genezen, zoals
Jezus deed tijdens Zijn leven
op aarde.

Verleen wijsheid en inzicht
aan hen die onderzoek
doen naar preventie en
herstel van de ziekte.
Geef vaardigheden en
genegenheid aan hen die
leprapatiënten dienen.

Herenig de verstotenen
met familie en vrienden.
Inspireer alle medewerkers
van Leprazending in hun
werk, de taak waarvoor
zij gesteld zijn, opdat het
hen nooit aan middelen
zal ontbreken om het werk

We willen in het jaar 2035 lepraverspreiding
gestopt hebben. Eén van de middelen in de strijd
tegen lepra is het preventieve medicijn PEP
(Post Exposure Profylaxis).

We vragen in Jezus Christus
naam, Uw Zoon, onze Heer.
Amen.
voort te kunnen zetten, in
overeenstemming met Uw
wil en tot eer van Uw heilige
naam.

Graag delen we het gebed dat we al vele jaren bidden, samen met al onze
Leprazending-collega’s over de hele wereld. We nodigen u van harte uit om mee te bidden.

In dankbaarheid vertellen we u over de start
van een nieuw project in Sankuru Congo,
het zogenaamde PEP-project.

GEBED VAN
LEPRAZENDING WERELDWIJD
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GEBED

Met dit project kunnen we in Congo
een mooie stap zetten in het stoppen
van lepraverspreiding. De uitvoering
loopt sinds juli van dit jaar.
BRON- CONTACTONDERZOEK
Vanuit het project kunnen we, als
iemand de diagnose lepra krijgt,
onderzoek doen naar de bron: waar
heeft de besmetting plaatsgevonden
en met wie is de leprapatiënt in
contact geweest. Ofwel, bron- en
contactonderzoek, zoals wij dat
tegenwoordig kennen van corona.
LEPRA IN DE KIEM GESMOORD
Alle contacten, denk aan familie,
vrienden en kennissen, geven we
één dosis PEP, een middel dat lepra
in de kiem smoort. Onderzoek heeft
aangetoond dat hiermee het risico
dat lepra zich ontwikkeld aanzienlijk
verkleint. Zelfs als iemand lang

genoeg aan lepra is blootgesteld om de
ziekte te kunnen overdragen. Zo stopt
verspreiding van lepra.
LANGE INCUBATIETIJD
Je kan lepra krijgen door in contact
te komen met een onbehandelde
leprapatiënt. Vooral mensen met een
slecht afweersysteem, vandaar dat
lepra een armoedeziekte is. De bacterie
wordt door de lucht verspreid, via
hoesten en niezen. Lepra heeft een
lange incubatietijd. Het duurt soms
jaren voordat de ziekte zich openbaart.
DANKBAAR
PEP is één van de hoopvolle,
innovatieve middelen, die ons helpen
lepra voorgoed te verslaan. We zijn u
ontzettend dankbaar dat u het werk
onder leprapatiënten steunt. Zodat we
lepra geschiedenis kunnen maken. •
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PERSOONLIJK VERHAAL

GENEZING VAN LEPRA WAS
VOOR JOAQUINA EEN NIEUW BEGIN
IN HAAR LEVEN.
DANKZIJ U HEEFT JOAQUINA
WEER EEN TOEKOMST
Joaquina woont in een klein dorp in
Mozambique. Wat haar leeftijd precies is,
weet ze niet. ‘In elk geval ben ik ouder dan
zestig.’ Ze is moeder van acht kinderen en
trotse oma van vijf kleinkinderen. Ze werd
besmet met lepra, nadat ze haar kinderen
ter wereld had gebracht.
‘Ik wist in die tijd niets over lepra’,
vertelt ze. Een verklaring voor
de vlekken en bulten op haar
lichaam had ze niet. Op haar voeten
ontstonden zweren. En ze voelde
zich jarenlang niet goed. Uiteindelijk
verloor ze het gevoel in haar vingers.
Maar nog steeds wist ze niet wat er
mis was.
‘VERBANNEN’ UIT HET DORP
Haar buren hadden eerder dan
Joaquina door dat het om lepra ging.
Zonder mededogen lieten ze haar
weten dat ze niet meer welkom was
en moest ze gedwongen verhuizen
naar de buitenzijde van het dorp.
’Niemand wilde nog met mij praten
en niemand reageerde als ik contact

zocht’, vertelt ze. Haar man leefde
toen nog en hij liet haar niet in de
steek, zoals veel andere mannen in
het geval van lepra wel doen.
DIAGNOSE: LEPRA
Gezondheidswerkers van
Leprazending die het dorp
bezochten, herkenden de
symptomen. Joaquina kreeg direct
de juiste medicijnen en zalf voor
haar huid. Na een jaar lang trouw
medicijnen innemen, was ze vrij
van lepra. Inmiddels had ze ook
weer contact met dorpsgenoten,
mede omdat Leprazending iedereen
voorlichting gaf over lepra.
Helaas had de ziekte al onuitwisbare
schade aangericht aan het lichaam.

Tot haar grote verdriet overleed haar
man. Hoe moest ze nu verder? Haar
enige bron van inkomsten haalde
ze uit een klein stukje land waar
ze enkele gewassen op verbouwde.
Dat was zwaar werk voor Joaquina.
De verminkingen aan haar handen,
veroorzaakt door lepra, belemmerden
haar bij het werk in het veld.
EEN TOEKOMST OPBOUWEN
‘Mijn leven veranderde, toen ik naar
de vakschool van Leprazending
kon gaan’, zegt Joaquina. Daar
leerde ze veel over duurzame
landbouwtechnieken en dat maakt
een groot verschil voor de kwaliteit
van haar oogst. Die bestaat nu uit
maïs en bonen die ze verkoopt op de
markt. Door lid te worden van een
spaar- en leengroep heeft ze voor
de eerste keer in haar leven geld
gespaard. Daarvan heeft ze een extra
stukje land gekocht, niet ver van het
dorp.
Nu de jaren gaan tellen, huurt
Joaquina mensen in om het land te
bewerken en te oogsten. Ze hoopt op
een rustige oude dag met voldoende

inkomen om van te leven. Zij heeft
een lange weg afgelegd en met steun
van Leprazending en de donateurs
van Leprazending haar leven weer
opgebouwd. Nu ziet ze de toekomst
met vertrouwen tegemoet. •

Dank voor uw
betrokkenheid, dank
voor alles wat u samen
met leprazending voor
medemensen als
joaquina betekent.

Het verhaal van Joaquina is helaas niet uniek. Nog steeds krijgt
iemand iedere twee minuten de diagnose lepra. Lepra is volledig te
genezen als we er op tijd bij zijn.
Onze droom is dat er in 2035 geen leprabesmetting meer is.
Dat is mogelijk als we lepra vroegtijdig sporen, snel behandelen
en de verspreiding stoppen. Joaquina is geholpen. Wij gaan door
tot alle mensen zijn geholpen. Eén voor één. Helpt u mee om lepra
geschiedenis te maken?

>> DIT RAAKT MIJ

GRETHA WOORT-BOS // Communicatie & Fondsenwerving
Joaquina heeft acht kinderen als ze zweren krijgt en
zich continu ziek voelt. Hoe zwaar moet het zijn:
kinderen opvoeden in zo’n staat. Als ze lepra blijkt te
hebben, sturen haar dorpsgenoten haar weg. ‘Weg jij’,
in plaats van helpende handen. Heftig!
Het raakt mij iedere keer dat u wél uw handen
uitstrekt naar mensen met lepra en hen op weg helpt
naar herstel en waardigheid. Om stil van te worden.

DONATEUR IN BEELD

‘Ik had lepra’

NIEUWS

VOORDELIG GEVEN VIA EEN PERIODIEKE SCHENKING
MEER IMPACT BIJ DEZELFDE INVESTERING
Steeds meer donateurs ontdekken het
geven via een periodieke schenking.
Doneren via een schenking levert veel
donateurs namelijk belastingvoordeel
op. Het mooie is: uw gift heeft dezelfde
impact in de strijd tegen lepra.

Marit Hofman heeft als
kind lepra gehad. Enige
tijd geleden schreef zij
een serie columns.
In haar eerste aflevering schrijft
ze...
‘Ik ontdekte een wit, onschuldig
vlekje op mijn knie. Mijn vader,
lepra-onderzoeker, deed bij wijze
van grap een eenvoudige lepratest
– hij onderzocht de gevoeligheid van
mijn huid. Met een plukje watten
streek hij over mijn knie, terwijl ik
mijn ogen dichthield. Ik moest
iedere keer aanwijzen waar ik het
plukje voelde. Nog voel ik de
beladen stilte die over de kamer
heen viel, toen keer op keer bleek dat
ik niet voelde wat hij deed… Ik
opende mijn ogen en zag de
geschrokken gezichten van mijn
familie. Ik, Marit, een blank meisje
van 12 jaar, had lepra.’ •

VERDER LEZEN
Lees verder via
www.leprazending.nl/maritblogt
of scan de qr-code en lees haar
complete, lezenswaardige serie.
Ontdek wat lepra haar heeft
afgenomen en gebracht.
Lichamelijk, geestelijk en
maatschappelijk.

WAT IS EEN PERIODIEKE
SCHENKING?
Het is een toezegging om jaarlijks
een vast bedrag te doneren, voor 5
jaar of langer. U kiest zelf het bedrag.
De afspraak wordt vastgelegd in een
overeenkomst. Hiermee kunt u bij
de Belastingdienst aantonen dat uw
schenking volledig aftrekbaar is.
WAAROM IS HET AANTREKKELIJK?
Een periodieke schenking aan een
organisatie met de ANBI-status
– zoals Leprazending – is altijd voor
honderd procent aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting. De Nederlandse
overheid stimuleert op die manier
geven aan Goede Doelen.
IS EEN LOSSE GIFT OOK AFTREKBAAR?
Een losse gift is alleen aftrekbaar als
het totaalbedrag dat u in een jaar aan

goede doelen schenkt minimaal een
procent en maximaal tien procent is
van uw verzamelinkomen. Meestal
is het gunstiger om periodiek te
schenken, want daarbij geldt geen
drempel of maximum. Een periodieke
schenking aan Leprazending is dus
voor honderd procent aftrekbaar.
VOORBEELD 1
Als uw inkomen tot in het hoge
tarief valt (49,5%) ontvangt u bij een
periodieke schenking van €250,- per
jaar €124,- terug van de belastingdienst
tijdens uw belasting aangifte.
U kunt u in zo’n geval overwegen uw
schenkingsbedrag te verhogen naar
bijvoorbeeld €496. U krijgt dan €246,terug van de belasting en het kost u
€250,- per jaar, terwijl u het leprawerk
steunt met € 496 per jaar.
VOORBEELD 2
Als uw inkomen tot in het lage tarief
valt (37,35%) ontvangt u bij een
periodieke schenking van €250,- per
jaar €93,- terug van de belastingdienst
tijdens uw belasting aangifte.

U kunt u in zo’n geval overwegen uw
schenkingsbedrag te verhogen naar
bijvoorbeeld €399,-. U krijgt dan
€149,- terug van de belasting en het
kost u dan €250,- per jaar, terwijl u
het leprawerk steunt met € 399,- per
jaar.
De voorbeelden gaan uit van afgeronde
bedragen.

HEEFT U INTERESSE?
Op onze website
www.leprazending.nl/
schenking vindt u het
schenkingsformulier. Of
vraag een formulier aan
bij onze receptie, telefoon
055-7600500, of stuur een
mailtje naar
cor@leprazending.nl.

Luister onze podcasts
Luister in de auto, tijdens het koken, of gewoon
rustig op de bank naar onze nieuwe podcastserie.
Het was voor ons nieuw om podcasts op te nemen
en we presenteren ze u graag!
Elke podcast duurt een paar minuten,
vijf in totaal. Heidi neemt u mee naar
het leven van Mehendra, een jongen
met lepra; Mark vertelt inhoudelijk

over de ziekte lepra; Sylvia geeft
een inkijkje in het leven van onze
leprazorghelden; Alex schetst de
situatie van een ‘nieuwe familie’ als

je verstoten bent vanwege lepra
en tot slot legt Henno uit hoe we
leprabesmetting kunnen stoppen.
Luister de podcasts via de link www.
leprazending.nl/podcasts of scan de
qr-code. Veel luisterplezier! •

GEBED
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Hersteld!
Mehendra had lepra. Hij is verstoten
vanwege zijn ziekte. Uiteindelijk bracht
zijn moeder hem alsnog naar ons
lepraziekenhuis. We startten de
behandeling direct, maar zijn ene been
kon niet gered worden.
Hij onderging operaties - een zware tijd. Ondanks dat hij
zijn been kwijt is, is hij dankbaar dat lepra in zijn lijf
gestopt is.
Het mooie nieuws is: Mehendra
heeft nu een prothese gekregen, hij
kan weer lopen. Hoopvol gaat hij de
toekomst tegemoet. ,,Zonder uw
hulp zou ik misschien niet eens
meer leven. Ik ben diep dankbaar,
dank u wel voor alles!’’ •

Mehendra
Land:
Nepal
Behandeling:
Multi Drug
Therapie.

