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Samen verschil maken
Lepra gaat naast de ziekte zelf vooral ook over
de gevolgen. In de reportage, verderop in dit
magazine, leest u bijvoorbeeld over de groep
waarin Asiya Aliyi leeft, in Ethiopië. De groep
wordt gediscrimineerd en buitengesloten.
Enkel en alleen omdat zij lepra hebben gehad.
Deze mensen mogen bijvoorbeeld de waterbron
niet gebruiken. Ze waren al arm en hadden al
weinig kansen, maar door dit onrecht kunnen ze
nauwelijks een leven opbouwen.
Ondanks de moeilijke omstandigheden is het
geen zielig verhaal. Het is een verhaal van hoop!
Want met training en een beetje hulp zijn Asiya
Aliyi en zijn vrienden zelfredzaam geworden.
Ze zijn in staat om op te staan tegen dit onrecht en:
ze worden gehoord, er groeit begrip, discriminatie
wordt tegengegaan en zij krijgen perspectief.
Wat een verschil!
Jezus richtte zich ook op de mens achter de ziekte,
Hij was met hen begaan. Dat blijft ons inspireren
en motiveert ons om elke dag hetzelfde te blijven

doen. Samen met u willen we voortzetten wat
Jezus begon.
In dit magazine vertellen we u graag over het
resultaat van ons werk, dat mede door uw
giften mogelijk gemaakt wordt. Samen met vele
anderen maakt u echt verschil in het leven van
leprapatiënten.
Wilt u meer verhalen lezen over het verschil dat
u maakt, of over de projecten die u mogelijk
maakt, neem dan een kijkje op
leprazending.nl/landen.
Ik wil u ook namens de leprapatiënten heel
hartelijk danken voor uw gebeden, voor uw
trouwe steun en voor betrokkenheid. U doet
er toe en maakt verschil. Samen maken we van
lepra geschiedenis. Voor alle mensen,
één voor één.
Henno Couprie
Directeur

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.

REPORTAGE

MENSEN MET LEPRA MOGEN NU
WÉL DE WATERBRON GEBRUIKEN

Mevr. T.A. de Jong, Leeuwarden
Mevr. T Cornelisse-den Hamer, Wijk bij Duurstede
Mevr. J. Krijger-Maljaars, Ovezande

,,Mijn naam is Asiya Aliyi, 39 jaar. Ik woon in Ethiopië, in Deder,
in een leefgroep met mensen die net als ik getroffen zijn door
lepra. Het is voor ons een uitdaging om in deze stad te leven.
Leprapatiënten mogen bijvoorbeeld niet drinken uit de waterbron van onze stad. Ook ons vee niet, en we mogen ook ons
land niet met het water bevloeien. Alle andere inwoners
mogen dit wel.’’
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

Het is bijzonder en reden tot grote dankbaarheid dat mensen in hun
leven zo betrokken zijn bij leprapatiënten, dat zij aan hen denken bij
het opmaken van hun testament.
Het programma We Are Able! doen wij niet alleen. Wij werken daarin samen met
het African Disability Forum, SeeYou, ZOA, VNG International en The Hague
Academy for Local Governance en wordt gefinancierd door het ministerie van
Buitenlandse Zaken.

Jezus stak Zijn hand uit, raakte hem aan en zei tegen hem:
Ik wil het, word gereinigd!’ - Marcus 1:42
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‘TRAINING OM VOOR
ONSZELF OP TE KOMEN’
,,Totdat We Are Able! startte. Via dit
programma krijgen we trainingen over
rechten van mensen met een handicap,
over hoe we onze belangen kunnen
behartigen, hoe we moeten lobbyen bij
overheidsinstanties, hoe we kunnen
opkomen voor onze rechten en hoe we
onze verantwoordelijkheden kunnen
nemen. Er is een doorbraak!
We hebben ons recht geclaimd en
mogen nu het bronwater drinken,

NALATENSCHAP

,,Andere gemeenschappen isoleren
en discrimineren ons, zodat wij
geen toegang hebben tot sociale en
economische activiteiten. De overheid
is terughoudend in het garanderen
van ‘gelijke toegang’ en dus blijft het
zo doorgaan. Onze kinderen mogen
bijvoorbeeld geen opleiding volgen.
Niemand komt voor ons op.’’

ons vee ook en we mogen ons land
bevloeien, ongeacht wie we zijn!’’
‘VOORZICHTIGE ACCEPTATIE’
,,Via We Are Able! gaan we onze
acties uitbreiden en we merken dat we
langzaamaan geaccepteerd worden.
Voorzichtig kunnen we deelnemen
aan sociale en economische activiteiten. Het is nog niet op niveau,
maar het begin is er. Ons land ligt
bijvoorbeeld ongunstig voor irrigatie,
waardoor we nog geen maximale
landbouwresultaten behalen.
Maar met een kleine waterpomp
zouden we ons land beter kunnen
bevloeien. Een stap die we hopen te
kunnen zetten.’’
‘KANSEN VOOR
MENSEN MET LEPRA’
,,Het programma We Are Able! zit in
het beginstadium, maar heeft nu al

een grote verandering in onze levens
gebracht. Mensen met lepra krijgen
kansen. Wij zijn diep dankbaar.’’
DANK U WEL!
Als Leprazending willen we u
bedanken! Mede dankzij uw steun
kunnen we onder leprapatiënten in
Ethiopië werken. Het is geweldig dat
we ook via We Are Able! mensen met
lepra kunnen helpen.•
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PERSOONLIJK VERHAAL

NU DE LEPRA
BEHANDELD WORDT
DURFT YAHRAH WEER
TE DROMEN
Dit is Yahrah. Zij is 9 jaar oud. Ze is het vierde
kind in een gezin van vijf broers en zussen van haar moeder. Haar vader is getrouwd met
twee vrouwen en heeft in totaal 13 kinderen.
Yahrah kan niet naar school, omdat in haar
gemeenschap geen school is. Tijdens een
recent onderzoek naar lepra is bij Yahrah lepra
vastgesteld. Uit nader familieonderzoek blijkt
nu dat Yahrah’s grootvader en stiefmoeder ook
lepra hebben.

Zo’n vijf jaar geleden ontdekte
Yahrah’s moeder voor het eerst
een lichte vlek op haar huid. Niet
wetende wat het was, behandelde
haar moeder de vlek volgens de
traditionele kruidengeneeskunde.
,,Mijn moeder dacht dat het een
milde infectie was, dus behandelde
ze me met kruiden.’’ Maar met het
verstrijken van de jaren, werden de
pleisters alleen maar groter. Yahrah:
,,Ik voelde niets van de plekken.
Mijn ouders wisten niet wat er met
me aan de hand was, totdat iemand
uit onze buurt een bijeenkomst van
Leprazending bijwoonde. Daar werd
verteld dat het lepra zou kunnen
zijn...”

‘Alles wat ik
wil is met hen
spelen. Ik voel
me soms zo
eenzaaM...’

‘BRENG YAHRAH MEE’
De bijeenkomst was erop gericht
om mensen meer kennis te geven
over lepra. Aansluitend werd een
screeningsonderzoek georganiseerd.
,,Breng Yahrah ook mee voor
onderzoek’’, was het advies van
Leprazending. Yahrah ging samen
met haar oom. Ze ontmoetten het
team dat lepra opspoort en lieten
Yahrah’s huidaandoening zien.
Daar kreeg ze de definitieve uitslag:
‘Yahrah, je hebt lepra’.
BANG VOOR LEPRAHANDICAPS
Yahrah begreep niet goed wat lepra
inhield, maar ondervindt inmiddels
de gevolgen. ,,Mijn vriendinnen
spelen niet meer met me nu ik lepra
heb. Alles wat ik wil is met hen
spelen, met hen omgaan. Ik voel me
soms zo eenzaam …’’, zegt ze. Haar
moeder huilt veel, ze is bang dat lepra
een handicap zal veroorzaken bij
haar dochtertje. ,,Als dat gebeurt, zal
niemand met haar trouwen en kan
ze geen gezin stichten…’’, zo schetst
moeder de toekomst van Yahrah.

HOOP VOOR DE TOEKOMST
Yahrah en haar moeder zijn daarom
ontzettend blij dat Yahrah een
behandeling krijgt, dankzij het
programma van Leprazending. ,,Nu
begin ik weer hoop te krijgen dat mijn
dochter een goede toekomst tegemoet
gaat. Ik ga er persoonlijk voor zorgen
dat Yahrah de medicijnen volgens
plan inneemt’’, belooft ze.
DROMEN OVER LATER
Yahrah hoopt dat ze op een dag ook
naar school kan gaan. ,,En dan, als
ik groot ben, hoop ik te trouwen met

een goede man en samen een gezin
te stichten, net zoals alle vrouwen
in onze gemeenschap. Zonder de
hulp van Leprazending zou mijn
droom nooit werkelijkheid kunnen
worden…’’
DANKZIJ UW STEUN
Graag willen we u heel hartelijke
bedanken voor u bijdragen. Dankzij
uw steun kunnen we lepra op tijd
opsporen en snel behandelen, zodat
lepra stopt. Zodat kinderen als Yahrah
niet meer hoeven te lijden door lepra.
•

>> DIT RAAKT MIJ

HEIDI HOOGVLIET // Coördinator Partners, Programma’s & Projectfinanciering
,,Naast dat ik vind dat elk kind naar school zou moeten
kunnen, vind ik het erg dat de gemeenschap niet weet
dat lepra te genezen is. Het stigma zit diep en rooft
haar toekomst weg. Yahrah’s vriendinnen willen niet
meer spelen. Een kind: eenzaam. Dit raakt mij.

DONATEUR IN BEELD

Zwachtels
breien voor
leprapatiënten

ONZE AANPAK

DANK U WEL DAT U MEEHELPT
LEPRA GESCHIEDENIS TE MAKEN!
Bijna al het lijden door lepra, komt door
een te late diagnose. Een belangrijk
onderdeel om van lepra verleden tijd te
maken, is: leprapatiënten tijdig opsporen
en lepra herkennen. Zo voorkom je
blijvende handicaps.

Vroegtijdige opsporing is
essentieel om besmetting en
handicaps te voorkomen.

Opsporen

Inmiddels breien in ons
land meerderen mensen
zwachtels.
Eén van hen is Mevrouw Tjits
Boerman. Ze is warmhartig
betrokken bij het werk onder
leprapatiënten. Met veel liefde
steekt ze regelmatig de
breipriemen onder haar armen
om zwachtels in allerlei vrolijke
en zachte kleurtjes te breien.
Heel hartelijk dank voor uw
inzet!
Iedere keer als iemand van team
Leprazending naar het veld trekt
– door de coronamaatregelen is
dat niet gemakkelijk geweest in
de afgelopen twee jaar – wordt
een koffer zwachtels
meegenomen. En reken er maar
op dat de zwachtels dankbaar in
gebruik genomen worden. Dat is
te zien op het filmpje dat collega
Alex Visscher eens maakte.

Scan de qr-code om het te
bekijken, of gebruik deze link:
https://fb.watch/b0NltVsqRv/

Binnen drie dagen na
behandeling is iemand niet
meer besmettelijk.

Behandelen

) Jouw donatie helpt ons om mensen
met lepra op te sporen.

Lepra is goed te genezen! De medicijnen
zijn gratis. Behandeling duurt zes tot
twaalf maanden. Door mensen snel te
behandelen, wordt lepra gestopt vóórdat
het permanente zenuwschade aanricht,
en daarmee: handicaps voor de rest van
hun leven.
) Jouw gift zorgt ervoor dat leprapatiënten snel hun medicijnen krijgen
en behandeld worden.

Onze droom: geen
lepra-besmetting
meer in 2035.

Stoppen

Vroegtijdig opsporen en snel
behandelen is noodzakelijk. Met jouw
hulp besmetten duizenden mensen
niet langer familie, vrienden en buren.
Lepra gestopt. Met je donatie steun je
onderzoek naar het voorgoed oplossen
van besmettingsgevaar.
) Je helpt ook de gevolgen van lepra
te stoppen: handicaps, discriminatie
en angst.

KORT NIEUWS

WIST U DAT…

ONZE GEBEDSKALENDER
U kunt dagelijks bidden voor
leprapatiënten met behulp van
onze gebedskalender, waarin
voor elke dag een specifiek gebed
staat aangegeven. Bijvoorbeeld
voor één van onze patiënten,
lepraprofessionals, of andere
betrokkenen.
Wilt u de gebedskalender
ontvangen? Ga naar leprazending.
nl/gebed en de kalender valt vier
keer per jaar op uw mat.

Lepra heeft een lange
incubatietijd – het kan jaren
duren voordat lepra zich laat
zien. Daarom geven wij naasten
van leprapatiënten een kleine
dosis medicijnen. Stel dat iemand
onwetend besmet is geraakt, dan
wordt lepra in de kiem gesmoord
en kunnen zij ook anderen niet
meer besmetten.
Het is één van de manieren
waarop we de verspreiding van
lepra stoppen.
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Hersteld!
,,Op mijn vierde jaar ontdekte mijn moeder een
zweer op mijn voet. We trokken van ziekenhuis
naar ziekenhuis, maar geen arts gaf de juiste
diagnose.’’
,,Ik had veel pijn en de zweren breidden zich uit. Toen ik bij
Leprazending kwam, zei de arts: ‘je hebt lepra’. Mijn benen konden
niet meer gered worden. Wel is de lepra gestopt, ben ik geopereerd
en kreeg ik twee protheses. Wát als ik niet was geholpen…?
Ik zal altijd in dankbaarheid aan u denken!’’, vertelt Santosh.
Kijk het filmpje waarin Santosh loopt
met protheses: leprazending.nl/santosh
of scan de code. •

Santosh
Land: Nepal
Behandeling:
Multi Drug
Therapie. operaties,
fysiotherapie

