
,,Toen ik hoorde dat ze lepra had, schrok ik 
enorm,” zegt de vader van Thresia. : “De nicht 
bij wie ze soms logeerde is op haar twintigste 
overleden aan de gevolgen van lepra.

 Haar lepra is nooit opgespoord, laat staan behandeld. Gelukkig was 
Leprazending er om Thresia te helpen.’’

Thresia kreeg van Leprazending medicijnen en ook een paar goede 
schoenen, waardoor ze weer beter loopt. Ook leerde ze de zweren 
op haar voeten goed te behandelen. ,,Daar heb ik nu veel 
minder last van,’’ vertelt ze. En: ,,Dankzij Leprazending 
begon mijn zelfvertrouwen te groeien. Ze spoorden 
me aan om naar school te gaan. Gelukkig heb ik dat 
gedaan. Nu ik genezen ben, gaan mijn vrienden 
weer normaal met me om.’’ •

HIDAYA BLEEF ACHTER
Hidaya is 65 jaar en weduwe. Als kind 
had zij lepra maar kreeg hulp waardoor 
zij de ziekte kon verslaan. Ze bouwde 
een leven op met een huwelijk, kinderen 
en zelfs kleinkinderen. Zij woont in 
Dessie wanneer de TPLF, oftewel ‘het 
Volksbevrijdingsfront van Tigray’, de stad 
binnenvalt. Hidaya herinnert zich het 
geweld, ontvoeringen en moord. Haar 
huis werd door de bewapende groep 
gebruikt als militaire basis. Ze vertelt met 
tranen in haar ogen hoe zij vanwege haar 
mobiliteitsprobleem werd achtergelaten 
toen haar familie op de vlucht sloeg. Ze 
zat in haar eigen huis opgesloten en was 
doodsbang dat ze vermoord zou worden. 
Overheidssteun bereikte haar niet. 
De noodhulp van Leprazending geeft juist 
aan mensen als Hidaya aandacht. Hidaya 
is heel dankbaar voor de hulp en zegt: 
,,Moge God u zegenen omdat u aan mij 
dacht in mijn eenzame tijd.”

AYALEW KAN WEER ONDERNEMEN
Ayalew is 56 jaar en mandenvlechter 
van beroep. Hij heeft handicaps als 
gevolg van lepra. Hij werkte hard om zijn 
onderneming uit te bouwen en te zorgen 
voor zijn vrouw en twee kinderen. Maar 
toen kwam de TPLF zijn woonplaats 
binnen. Hun huis werd zwaar beschadigd 
door mortierinslag en Ayalew werd 
afgeranseld door een bewapende groep. 
Ze stalen het geld dat hij had geleend 
voor zijn onderneming. Ze roofden alles 
van waarde uit zijn huis. Ayalew en zijn 
gezin vervielen tot grote armoede. Zelfs 
toen de bewapende groepen weg waren, 
kwam er geen hulp. Uiteindelijk kwam 
de noodhulp en kreeg hij voor zijn gezin 
de eerste levensbehoeften. Ook ontving 
hij geld waarmee hij zijn onderneming 
weer kan opstarten. Hij is een ware 
vakman in de traditionele kunst van het 
mandenvlechten. Vol goede moed is hij 
weer begonnen en bouwt aan een nieuwe 
toekomst.

Hersteld!

Verre van voorbij Verre van voorbij Verre van voorbij
Opeens sta je dan tussen je collega’s in India. 
Onlangs reisde ik af naar het Lepraziekenhuis in 
Faizabad voor een werkbezoek. De veelgestelde 
vraag ‘Lepra… bestaat dat nog?’ wordt meteen 
beantwoord. 

Het is nog ochtend op een dag waarop we 42°C 
zullen aantikken. Toch wacht al een hele groep 
mensen buiten het ziekenhuis. Ook binnen is het 
levendig. Het zijn mensen met lepra.

Je ziet straatarme patiënten geduldig en soms met 
angst in de ogen wachten. Wat opvalt, is dat het 
ziekenhuis strak georganiseerd is. Regelmatig 
klinkt door de speaker een stem die de patiënten 
oproept. In de centrale hal worden de mensen 
geregistreerd. Meteen wordt ook bijvoorbeeld de 
bloeddruk gemeten door een assistent, zodat de 
artsen hun tijd zo goed mogelijk kunnen benutten 
om de stroom aan patiënten te helpen.

In de hal spreek ik een van de artsen, Dr. Mercy. 
Met een blik vol passie vertelt zij over haar werk 
en de dagelijkse realiteit: ‘In India is lepra nog 

niet over’. Iedere dag komen er nieuwe mensen 
met lepra binnen, ook kinderen. Leprapatiënten 
hebben gespecialiseerde zorg nodig. Diagnose, 
medicatie, wondverzorging of counseling. Voor 
hen is dit een veilige plek waar lepra opgespoord, 
behandeld en gestopt wordt. 

Iedere dag worden hier mensen met lepra op 
weg geholpen naar een lepravrij leven. 
Namens het team in India bedankt in het 
Hindi: Dhanyavaad! 

Mede dankzij u kan Dr. Mercy haar 
werk doen. Zij spreekt u toe vanuit de 
ziekenhuishal in India en bedankt u hartelijk 
voor uw voortdurende steun. 

Mark van den Berg
Teamleider Fondsenwerving
en Communicatie
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Begin dit jaar lieten we een noodkreet horen namens 
Leprazending in Afrika. Terwijl in ons land het normale 
leven weer op gang kwam, voltrok zich een ramp in 
Ethiopië: hongersnood. De oorzaak was extreme 
droogte en drie mislukte regenseizoenen op rij, en 
daarbij ook nog een militaire confl ictsituatie. 

Zo werd de nood enorm hoog. U gaf gehoor aan onze oproep: we 
ontvingen € 116.000 voor humanitaire steun, medische zorg en 
voedselhulp. Hieronder twee verhalen van mensen in Ethiopië die 
midden in de nood zaten. Dankzij u hebben zij hulp gekregen.

‘Nuhu kan weer voor ‘Nuhu kan weer voor 
zijn gezin zorgen’zijn gezin zorgen’
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,,Toen ik hoorde dat ze lepra had, schrok ik 
enorm,” zegt de vader van Thresia. : “De nicht 
bij wie ze soms logeerde is op haar twintigste 
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 Haar lepra is nooit opgespoord, laat staan behandeld. Gelukkig was 
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Land: Papoea Nieuw Guinea 

Behandeling: Multi Drug Therapie, 
wondverzorging.

Thresia

Hidaya

Ayalew

Contactonderzoek
Wat als iemand in je familie lepra blijkt te 
hebben? Stel je voor dat jij het ook krijgt! 
Leprazending doet er alles aan om te 
voorkomen dat dit gebeurt. Daarom wordt 
contactonderzoek gestart nadat iemand de 
diagnose lepra heeft gekregen. 

Personen uit de directe 
omgeving, zoals 
familieleden, buren en 
collega’s, worden benaderd. 
Zij krijgen een preventieve 
dosis medicatie die de 
leprabacterie stopt. Deze 
methode heet PEP (Post 
Exposure Profylaxis).

Hoewel dit een uitstekende werkwijze is bij de bestrijding 
van lepra, zijn er ook uitdagingen. Mensen wonen vaak ver 
weg van het ziekenhuis en de zorgverleners moeten ver 
reizen om familie en buren van de leprapatiënt te bezoeken. 
Ook zijn er lokaal niet altijd voldoende medicijnen op 
voorraad.

Vroegtijdige opsporing voorkomt veel leed zoals handicaps 
en uitsluiting. Op deze manier werden in  noordwest 
Bangladesh maar liefst 1.985 nieuwe mensen met lepra 
ontdekt, van de 9.884 in totaal. 

Mocht iemand lepra hebben, dan kan direct begonnen 
worden met medicatie. Al na een paar dagen is de patiënt 
niet meer besmettelijk voor anderen. Zo stoppen we bij 
iedere patiënt de keten van besmetting en zetten we een stap 
dichterbij om lepra geschiedenis te maken.

Onze aanpak om lepra voorgoed te verslaan

Vroegtijdig 
opsporen

Snel 
behandelen

Verspreiding 
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,,Toen ik hoorde dat ze lepra had, schrok ik 
enorm,” zegt de vader van Thresia. : “De nicht 
bij wie ze soms logeerde is op haar twintigste 
overleden aan de gevolgen van lepra.

 Haar lepra is nooit opgespoord, laat staan behandeld. Gelukkig was 
Leprazending er om Thresia te helpen.’’

Thresia kreeg van Leprazending medicijnen en ook een paar goede 
schoenen, waardoor ze weer beter loopt. Ook leerde ze de zweren 
op haar voeten goed te behandelen. ,,Daar heb ik nu veel 
minder last van,’’ vertelt ze. En: ,,Dankzij Leprazending 
begon mijn zelfvertrouwen te groeien. Ze spoorden 
me aan om naar school te gaan. Gelukkig heb ik dat 
gedaan. Nu ik genezen ben, gaan mijn vrienden 
weer normaal met me om.’’ •

HIDAYA BLEEF ACHTER
Hidaya is 65 jaar en weduwe. Als kind 
had zij lepra maar kreeg hulp waardoor 
zij de ziekte kon verslaan. Ze bouwde 
een leven op met een huwelijk, kinderen 
en zelfs kleinkinderen. Zij woont in 
Dessie wanneer de TPLF, oftewel ‘het 
Volksbevrijdingsfront van Tigray’, de stad 
binnenvalt. Hidaya herinnert zich het 
geweld, ontvoeringen en moord. Haar 
huis werd door de bewapende groep 
gebruikt als militaire basis. Ze vertelt met 
tranen in haar ogen hoe zij vanwege haar 
mobiliteitsprobleem werd achtergelaten 
toen haar familie op de vlucht sloeg. Ze 
zat in haar eigen huis opgesloten en was 
doodsbang dat ze vermoord zou worden. 
Overheidssteun bereikte haar niet. 
De noodhulp van Leprazending geeft juist 
aan mensen als Hidaya aandacht. Hidaya 
is heel dankbaar voor de hulp en zegt: 
,,Moge God u zegenen omdat u aan mij 
dacht in mijn eenzame tijd.”

AYALEW KAN WEER ONDERNEMEN
Ayalew is 56 jaar en mandenvlechter 
van beroep. Hij heeft handicaps als 
gevolg van lepra. Hij werkte hard om zijn 
onderneming uit te bouwen en te zorgen 
voor zijn vrouw en twee kinderen. Maar 
toen kwam de TPLF zijn woonplaats 
binnen. Hun huis werd zwaar beschadigd 
door mortierinslag en Ayalew werd 
afgeranseld door een bewapende groep. 
Ze stalen het geld dat hij had geleend 
voor zijn onderneming. Ze roofden alles 
van waarde uit zijn huis. Ayalew en zijn 
gezin vervielen tot grote armoede. Zelfs 
toen de bewapende groepen weg waren, 
kwam er geen hulp. Uiteindelijk kwam 
de noodhulp en kreeg hij voor zijn gezin 
de eerste levensbehoeften. Ook ontving 
hij geld waarmee hij zijn onderneming 
weer kan opstarten. Hij is een ware 
vakman in de traditionele kunst van het 
mandenvlechten. Vol goede moed is hij 
weer begonnen en bouwt aan een nieuwe 
toekomst.
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artsen hun tijd zo goed mogelijk kunnen benutten 
om de stroom aan patiënten te helpen.
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Met een blik vol passie vertelt zij over haar werk 
en de dagelijkse realiteit: ‘In India is lepra nog 
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,,Toen ik hoorde dat ze lepra had, schrok ik 
enorm,” zegt de vader van Thresia. : “De nicht 
bij wie ze soms logeerde is op haar twintigste 
overleden aan de gevolgen van lepra.

 Haar lepra is nooit opgespoord, laat staan behandeld. Gelukkig was 
Leprazending er om Thresia te helpen.’’

Thresia kreeg van Leprazending medicijnen en ook een paar goede 
schoenen, waardoor ze weer beter loopt. Ook leerde ze de zweren 
op haar voeten goed te behandelen. ,,Daar heb ik nu veel 
minder last van,’’ vertelt ze. En: ,,Dankzij Leprazending 
begon mijn zelfvertrouwen te groeien. Ze spoorden 
me aan om naar school te gaan. Gelukkig heb ik dat 
gedaan. Nu ik genezen ben, gaan mijn vrienden 
weer normaal met me om.’’ •

HIDAYA BLEEF ACHTER
Hidaya is 65 jaar en weduwe. Als kind 
had zij lepra maar kreeg hulp waardoor 
zij de ziekte kon verslaan. Ze bouwde 
een leven op met een huwelijk, kinderen 
en zelfs kleinkinderen. Zij woont in 
Dessie wanneer de TPLF, oftewel ‘het 
Volksbevrijdingsfront van Tigray’, de stad 
binnenvalt. Hidaya herinnert zich het 
geweld, ontvoeringen en moord. Haar 
huis werd door de bewapende groep 
gebruikt als militaire basis. Ze vertelt met 
tranen in haar ogen hoe zij vanwege haar 
mobiliteitsprobleem werd achtergelaten 
toen haar familie op de vlucht sloeg. Ze 
zat in haar eigen huis opgesloten en was 
doodsbang dat ze vermoord zou worden. 
Overheidssteun bereikte haar niet. 
De noodhulp van Leprazending geeft juist 
aan mensen als Hidaya aandacht. Hidaya 
is heel dankbaar voor de hulp en zegt: 
,,Moge God u zegenen omdat u aan mij 
dacht in mijn eenzame tijd.”

AYALEW KAN WEER ONDERNEMEN
Ayalew is 56 jaar en mandenvlechter 
van beroep. Hij heeft handicaps als 
gevolg van lepra. Hij werkte hard om zijn 
onderneming uit te bouwen en te zorgen 
voor zijn vrouw en twee kinderen. Maar 
toen kwam de TPLF zijn woonplaats 
binnen. Hun huis werd zwaar beschadigd 
door mortierinslag en Ayalew werd 
afgeranseld door een bewapende groep. 
Ze stalen het geld dat hij had geleend 
voor zijn onderneming. Ze roofden alles 
van waarde uit zijn huis. Ayalew en zijn 
gezin vervielen tot grote armoede. Zelfs 
toen de bewapende groepen weg waren, 
kwam er geen hulp. Uiteindelijk kwam 
de noodhulp en kreeg hij voor zijn gezin 
de eerste levensbehoeften. Ook ontving 
hij geld waarmee hij zijn onderneming 
weer kan opstarten. Hij is een ware 
vakman in de traditionele kunst van het 
mandenvlechten. Vol goede moed is hij 
weer begonnen en bouwt aan een nieuwe 
toekomst.
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vraag ‘Lepra… bestaat dat nog?’ wordt meteen 
beantwoord. 

Het is nog ochtend op een dag waarop we 42°C 
zullen aantikken. Toch wacht al een hele groep 
mensen buiten het ziekenhuis. Ook binnen is het 
levendig. Het zijn mensen met lepra.

Je ziet straatarme patiënten geduldig en soms met 
angst in de ogen wachten. Wat opvalt, is dat het 
ziekenhuis strak georganiseerd is. Regelmatig 
klinkt door de speaker een stem die de patiënten 
oproept. In de centrale hal worden de mensen 
geregistreerd. Meteen wordt ook bijvoorbeeld de 
bloeddruk gemeten door een assistent, zodat de 
artsen hun tijd zo goed mogelijk kunnen benutten 
om de stroom aan patiënten te helpen.

In de hal spreek ik een van de artsen, Dr. Mercy. 
Met een blik vol passie vertelt zij over haar werk 
en de dagelijkse realiteit: ‘In India is lepra nog 

niet over’. Iedere dag komen er nieuwe mensen 
met lepra binnen, ook kinderen. Leprapatiënten 
hebben gespecialiseerde zorg nodig. Diagnose, 
medicatie, wondverzorging of counseling. Voor 
hen is dit een veilige plek waar lepra opgespoord, 
behandeld en gestopt wordt. 

Iedere dag worden hier mensen met lepra op 
weg geholpen naar een lepravrij leven. 
Namens het team in India bedankt in het 
Hindi: Dhanyavaad! 

Mede dankzij u kan Dr. Mercy haar 
werk doen. Zij spreekt u toe vanuit de 
ziekenhuishal in India en bedankt u hartelijk 
voor uw voortdurende steun. 

Mark van den Berg
Teamleider Fondsenwerving
en Communicatie

NOODHULP BEREIKT 
LEPRAPATIËNTEN 
IN ETHIOPIË

LINTJE VOOR 
VRIJWILLIGSTER 
VAN LEPRAZENDING

Begin dit jaar lieten we een noodkreet horen namens 
Leprazending in Afrika. Terwijl in ons land het normale 
leven weer op gang kwam, voltrok zich een ramp in 
Ethiopië: hongersnood. De oorzaak was extreme 
droogte en drie mislukte regenseizoenen op rij, en 
daarbij ook nog een militaire confl ictsituatie. 

Zo werd de nood enorm hoog. U gaf gehoor aan onze oproep: we 
ontvingen € 116.000 voor humanitaire steun, medische zorg en 
voedselhulp. Hieronder twee verhalen van mensen in Ethiopië die 
midden in de nood zaten. Dankzij u hebben zij hulp gekregen.

‘Nuhu kan weer voor ‘Nuhu kan weer voor 
zijn gezin zorgen’ zijn gezin zorgen’

DANKZIJ U KONDEN WE SNEL BROOD-
NODIGE HULP UITDELEN IN AFRIKA 

OPSPOREN

Scan de QR voor 
de video vanuit India
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met lepra binnen, ook kinderen. Leprapatiënten 
hebben gespecialiseerde zorg nodig. Diagnose, 
medicatie, wondverzorging of counseling. Voor 
hen is dit een veilige plek waar lepra opgespoord, 

,,Toen ik hoorde dat ze lepra had, schrok ik 
enorm,” zegt de vader van Thresia. : “De nicht 
bij wie ze soms logeerde is op haar twintigste 
overleden aan de gevolgen van lepra.

 Haar lepra is nooit opgespoord, laat staan behandeld. Gelukkig was 

Thresia kreeg van Leprazending medicijnen en ook een paar goede 
schoenen, waardoor ze weer beter loopt. Ook leerde ze de zweren 
op haar voeten goed te behandelen. ,,Daar heb ik nu veel 
minder last van,’’ vertelt ze. En: ,,Dankzij Leprazending 
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op haar voeten goed te behandelen. ,,Daar heb ik nu veel 
minder last van,’’ vertelt ze. En: ,,Dankzij Leprazending 

Hersteld!

Land: Papoea Nieuw Guinea 

Behandeling: Multi Drug Therapie, 
wondverzorging.

Thresia

Hidaya

Ayalew

Contactonderzoek
Wat als iemand in je familie lepra blijkt te 
hebben? Stel je voor dat jij het ook krijgt! 
Leprazending doet er alles aan om te 
voorkomen dat dit gebeurt. Daarom wordt 
contactonderzoek gestart nadat iemand de 
diagnose lepra heeft gekregen. 

Personen uit de directe 
omgeving, zoals 
familieleden, buren en 
collega’s, worden benaderd. 
Zij krijgen een preventieve 
dosis medicatie die de 
leprabacterie stopt. Deze 
methode heet PEP (Post 
Exposure Profylaxis).

Hoewel dit een uitstekende werkwijze is bij de bestrijding 
van lepra, zijn er ook uitdagingen. Mensen wonen vaak ver 
weg van het ziekenhuis en de zorgverleners moeten ver 
reizen om familie en buren van de leprapatiënt te bezoeken. 
Ook zijn er lokaal niet altijd voldoende medicijnen op 
voorraad.

Vroegtijdige opsporing voorkomt veel leed zoals handicaps 
en uitsluiting. Op deze manier werden in  noordwest 
Bangladesh maar liefst 1.985 nieuwe mensen met lepra 
ontdekt, van de 9.884 in totaal. 

Mocht iemand lepra hebben, dan kan direct begonnen 
worden met medicatie. Al na een paar dagen is de patiënt 
niet meer besmettelijk voor anderen. Zo stoppen we bij 
iedere patiënt de keten van besmetting en zetten we een stap 
dichterbij om lepra geschiedenis te maken.

Onze aanpak om lepra voorgoed te verslaan

Vroegtijdig 
opsporen

Snel 
behandelen

Verspreiding 
stoppen

 UIT HET HART  REPORTAGE

RECOVER
MAGAZINE OVER

HERSTEL VAN LEPRA

Colofon • Recover (=Herstel) is het magazine van Leprazending • ISSN 1381-8414 • Jaargang 11 nr. 2, juni 2022 • Redactie: Jolanda Toenkkes, Mark van den Berg • Foto’s: Leprazending • Realisatie: Verbaan Ontwerp, IDD • kostprijs € 0,45 (inclusief verzending) • Leprazending werkt vanuit christelijke 
bewogenheid met liefdevolle aandacht voor de individuele patiënt naar het doel het uitroeien van oorzaken en gevolgen van lepra. • Directeur Ir. H.C. Couprie • Postbus 902, 7301 BD Apeldoorn • www.leprazending.nl • (055) 7 600 500 • info@leprazending.nl • Giften: NL49 INGB 0000 8898 89

RERECOVER COVER COVER

Leprazending.2022.Recover.folder.2.indd   1 Leprazending.2022.Recover.folder.2.indd   130-05-2022   16:51 30-05-2022   16:51

,,Toen ik hoorde dat ze lepra had, schrok ik 
enorm,” zegt de vader van Thresia. : “De nicht 
bij wie ze soms logeerde is op haar twintigste 
overleden aan de gevolgen van lepra.

 Haar lepra is nooit opgespoord, laat staan behandeld. Gelukkig was 
Leprazending er om Thresia te helpen.’’

Thresia kreeg van Leprazending medicijnen en ook een paar goede 
schoenen, waardoor ze weer beter loopt. Ook leerde ze de zweren 
op haar voeten goed te behandelen. ,,Daar heb ik nu veel 
minder last van,’’ vertelt ze. En: ,,Dankzij Leprazending 
begon mijn zelfvertrouwen te groeien. Ze spoorden 
me aan om naar school te gaan. Gelukkig heb ik dat 
gedaan. Nu ik genezen ben, gaan mijn vrienden 
weer normaal met me om.’’ •

HIDAYA BLEEF ACHTER
Hidaya is 65 jaar en weduwe. Als kind 
had zij lepra maar kreeg hulp waardoor 
zij de ziekte kon verslaan. Ze bouwde 
een leven op met een huwelijk, kinderen 
en zelfs kleinkinderen. Zij woont in 
Dessie wanneer de TPLF, oftewel ‘het 
Volksbevrijdingsfront van Tigray’, de stad 
binnenvalt. Hidaya herinnert zich het 
geweld, ontvoeringen en moord. Haar 
huis werd door de bewapende groep 
gebruikt als militaire basis. Ze vertelt met 
tranen in haar ogen hoe zij vanwege haar 
mobiliteitsprobleem werd achtergelaten 
toen haar familie op de vlucht sloeg. Ze 
zat in haar eigen huis opgesloten en was 
doodsbang dat ze vermoord zou worden. 
Overheidssteun bereikte haar niet. 
De noodhulp van Leprazending geeft juist 
aan mensen als Hidaya aandacht. Hidaya 
is heel dankbaar voor de hulp en zegt: 
,,Moge God u zegenen omdat u aan mij 
dacht in mijn eenzame tijd.”

AYALEW KAN WEER ONDERNEMEN
Ayalew is 56 jaar en mandenvlechter 
van beroep. Hij heeft handicaps als 
gevolg van lepra. Hij werkte hard om zijn 
onderneming uit te bouwen en te zorgen 
voor zijn vrouw en twee kinderen. Maar 
toen kwam de TPLF zijn woonplaats 
binnen. Hun huis werd zwaar beschadigd 
door mortierinslag en Ayalew werd 
afgeranseld door een bewapende groep. 
Ze stalen het geld dat hij had geleend 
voor zijn onderneming. Ze roofden alles 
van waarde uit zijn huis. Ayalew en zijn 
gezin vervielen tot grote armoede. Zelfs 
toen de bewapende groepen weg waren, 
kwam er geen hulp. Uiteindelijk kwam 
de noodhulp en kreeg hij voor zijn gezin 
de eerste levensbehoeften. Ook ontving 
hij geld waarmee hij zijn onderneming 
weer kan opstarten. Hij is een ware 
vakman in de traditionele kunst van het 
mandenvlechten. Vol goede moed is hij 
weer begonnen en bouwt aan een nieuwe 
toekomst.

Hersteld!
Verre van voorbijVerre van voorbijVerre van voorbij

Opeens sta je dan tussen je collega’s in India. 
Onlangs reisde ik af naar het Lepraziekenhuis in 
Faizabad voor een werkbezoek. De veelgestelde 
vraag ‘Lepra… bestaat dat nog?’ wordt meteen 
beantwoord. 

Het is nog ochtend op een dag waarop we 42°C 
zullen aantikken. Toch wacht al een hele groep 
mensen buiten het ziekenhuis. Ook binnen is het 
levendig. Het zijn mensen met lepra.

Je ziet straatarme patiënten geduldig en soms met 
angst in de ogen wachten. Wat opvalt, is dat het 
ziekenhuis strak georganiseerd is. Regelmatig 
klinkt door de speaker een stem die de patiënten 
oproept. In de centrale hal worden de mensen 
geregistreerd. Meteen wordt ook bijvoorbeeld de 
bloeddruk gemeten door een assistent, zodat de 
artsen hun tijd zo goed mogelijk kunnen benutten 
om de stroom aan patiënten te helpen.

In de hal spreek ik een van de artsen, Dr. Mercy. 
Met een blik vol passie vertelt zij over haar werk 
en de dagelijkse realiteit: ‘In India is lepra nog 

niet over’. Iedere dag komen er nieuwe mensen 
met lepra binnen, ook kinderen. Leprapatiënten 
hebben gespecialiseerde zorg nodig. Diagnose, 
medicatie, wondverzorging of counseling. Voor 
hen is dit een veilige plek waar lepra opgespoord, 
behandeld en gestopt wordt. 

Iedere dag worden hier mensen met lepra op 
weg geholpen naar een lepravrij leven. 
Namens het team in India bedankt in het 
Hindi: Dhanyavaad! 

Mede dankzij u kan Dr. Mercy haar 
werk doen. Zij spreekt u toe vanuit de 
ziekenhuishal in India en bedankt u hartelijk 
voor uw voortdurende steun. 

Mark van den Berg
Teamleider Fondsenwerving
en Communicatie
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Begin dit jaar lieten we een noodkreet horen namens 
Leprazending in Afrika. Terwijl in ons land het normale 
leven weer op gang kwam, voltrok zich een ramp in 
Ethiopië: hongersnood. De oorzaak was extreme 
droogte en drie mislukte regenseizoenen op rij, en 
daarbij ook nog een militaire confl ictsituatie. 

Zo werd de nood enorm hoog. U gaf gehoor aan onze oproep: we 
ontvingen € 116.000 voor humanitaire steun, medische zorg en 
voedselhulp. Hieronder twee verhalen van mensen in Ethiopië die 
midden in de nood zaten. Dankzij u hebben zij hulp gekregen.

‘Nuhu kan weer voor ‘Nuhu kan weer voor 
zijn gezin zorgen’ zijn gezin zorgen’
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hen is dit een veilige plek waar lepra opgespoord, 

,,Toen ik hoorde dat ze lepra had, schrok ik 
enorm,” zegt de vader van Thresia. : “De nicht 
bij wie ze soms logeerde is op haar twintigste 
overleden aan de gevolgen van lepra.
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Land: Papoea Nieuw Guinea 

Behandeling: Multi Drug Therapie, 
wondverzorging.
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Ayalew

Contactonderzoek
Wat als iemand in je familie lepra blijkt te 
hebben? Stel je voor dat jij het ook krijgt! 
Leprazending doet er alles aan om te 
voorkomen dat dit gebeurt. Daarom wordt 
contactonderzoek gestart nadat iemand de 
diagnose lepra heeft gekregen. 

Personen uit de directe 
omgeving, zoals 
familieleden, buren en 
collega’s, worden benaderd. 
Zij krijgen een preventieve 
dosis medicatie die de 
leprabacterie stopt. Deze 
methode heet PEP (Post 
Exposure Profylaxis).

Hoewel dit een uitstekende werkwijze is bij de bestrijding 
van lepra, zijn er ook uitdagingen. Mensen wonen vaak ver 
weg van het ziekenhuis en de zorgverleners moeten ver 
reizen om familie en buren van de leprapatiënt te bezoeken. 
Ook zijn er lokaal niet altijd voldoende medicijnen op 
voorraad.

Vroegtijdige opsporing voorkomt veel leed zoals handicaps 
en uitsluiting. Op deze manier werden in  noordwest 
Bangladesh maar liefst 1.985 nieuwe mensen met lepra 
ontdekt, van de 9.884 in totaal. 

Mocht iemand lepra hebben, dan kan direct begonnen 
worden met medicatie. Al na een paar dagen is de patiënt 
niet meer besmettelijk voor anderen. Zo stoppen we bij 
iedere patiënt de keten van besmetting en zetten we een stap 
dichterbij om lepra geschiedenis te maken.
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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. 

Dankzij hun nalatenschappen kan het werk onder lepra-patiënten voor 
lange periode voortgezet worden, in onder andere onze 
lepraziekenhuizen in India en Bangladesh.

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

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.

In dankbare herinnering...

Dhr. A.L. van der Meulen, Zaandam
Dhr. W.G. Visser, Dordrecht

Zet via uw 
nalatenschap 

voort wat Jezus 
begon

Nuhu is 38 jaar en woont in Nigeria. Toen hij 18 
jaar was, ontdekte hij vlekken op zijn hand. Ook 
verloor hij het gevoel in zijn rechterbeen. 
Daarna hij kreeg zweren aan zijn voet. Hij wist 
niet wat de oorzaak was. Zijn moeder nam hem 
mee naar een traditionele genezer om 
kruidenmedicijnen te halen. Helaas werden de 
zweren steeds erger. Pas toen Nuhu 30 was, 
hoorde hij van het medisch centrum van 
Leprazending in Abuja. Daar werd de diagnose 
‘lepra’ gesteld. 

SOCIALE UITSLUITING
Een bijkomend verdriet was dat toen 
zijn vrouw ontdekte dat hij lepra had, 
ze hem en zijn vier kinderen verliet. 
Daarnaast raakte hij na de amputatie 
van zijn been sociaal in het slop. Hij 
kwam zijn huis niet meer uit en zag 
zijn vrienden niet meer. De jonge 
vader werd depressief.

NIEUWE HOOP
Nuhu kreeg een hoopvol bericht: 
ik kan een nieuw been krijgen! Dan 
moet wel de wond eerst genezen zijn. 
Een probleem is dat het orthopedisch 
medisch centrum in Minna ver 
bij hem vandaan is. Hij heeft niet 
veel geld en een groot gezin om te 
onderhouden. Hij wist niet hoe hij 
de reis en hotelkosten ter plekke zou 
moeten betalen. Gelukkig is naast het 
medisch centrum van Leprazending 
nog niet zo lang geleden een 
gastenverblijf ingericht. Nuhu kon 
daar alle tien dagen wonen terwijl 
hij een nieuw been en fysiotherapie 
kreeg. Ook de reis werd voor hem 
vergoed.

OP EIGEN BENEN
Een beenprothese is maatwerk. De 
deskundigen in het medisch centrum 
onderzochten hem en zorgden voor 
een passend been. Daarna kreeg hij 
oefeningen om met dit kunstbeen te 
leren lopen. Zo kon hij het centrum 
op eigen benen verlaten. Dit zegt 
Nuhu na de behandeling: ,,Toen ik 
mijn been kwijtraakte bleef ik in huis, 
zocht mijn vrienden niet meer op en 
werd depressief. Maar nu kan ik weer 
voor mijn land en de dieren zorgen. 
Mijn leven is volledig ten goede 
veranderd!”

SAMEN VOOR HERSTEL
Een verhaal als dit van Nuhu maakt 
opnieuw duidelijk dat u werkelijk 
verschil maakt in levens. Wij zijn 
heel dankbaar voor uw voortdurende 
steun. Daardoor kunnen nog meer 
mensen als Nuhu een prothese 
krijgen en hun leven opnieuw 
beginnen. •

>> DIT RAAKT MIJ
JOLANDA TOENKKES  // Fondsenwerving & Communicatie

Als nieuwe medewerker bij Leprazending ben ik diep 
onder de indruk van de vele verhalen die ik hoor en 
lees. Mensen die eenzaam in hun huis achtergelaten 
worden wanneer anderen vluchten voor een 
overstroming of oorlog. Omdat ze lepra hebben. 
 Dit raakt mij. 

Nuhu startte met medicatie en 
ging zich al snel beter voelen. 
Helaas dacht hij toen dat het 
geholpen had en stopte met het 
innemen van de pillen. Maar de 
zweren werden weer erger. Na 
drie jaar klopte Nuhu opnieuw 
bij Leprazending aan om de 
behandeling af te maken. Hij kon 
terecht in een verzorgingshuis 
voor leprapatiënten. Daar kreeg hij 
de nodige zorg en aanmoediging 
om zijn medicijnen te nemen. 
Alleen was inmiddels zijn been zo 
ver aangetast door de lepra dat hij 
tot onder de knie moest worden 
geamputeerd. 

  PERSOONLIJK VERHAAL

Bijzonder: een lintje voor 
Bep van Veen. Zij is een 
vrijwilliger van Lepra-
zending. In Friesland 
zette zij in coronatijd een 
breiclub op voor het 
maken van zwachtels 
voor leprapatiënten. 

Deze worden gebruikt bij de 
wondverzorging. Bep maakt ook 
anderen enthousiast om mee te 
breien: inmiddels zijn er al meer 
dan tweehonderd breisters. 

Behalve dat leprapatiënten 
zo handige herbruikbare 
zwachtels krijgen, verdrijft het 
de eenzaamheid bij veel, vaak 
oudere, breisters. Bep organiseert 
het breien samen met haar 
vriendin Tine Hoekstra. Een 
sprankelend en enthousiast duo. 
Zij zijn unieke en waardevolle 
ambassadeurs van Leprazending. 
Bep, van harte gefeliciteerd 
namens het team van 
Leprazending.

WILT U OOK ZWACHTELS BREIEN?
De instructies kunt u bij ons 
opvragen via info@leprazending.nl 
of 055-7 600 500.

‘Mijn leven 
is volledig 
ten goede 

veranderd’

voor leprapatiënten. Daar kreeg hij 

Alleen was inmiddels zijn been zo 
ver aangetast door de lepra dat hij 

ZWACHTELBREISTER
geridderd NUHU KAN 

WEER LOPEN
DANKZIJ EEN 
KUNSTBEEN

Gedwongen isolatie, opgelegde beperkingen, 
discriminatie en uitsluiting: door corona werd de 
wereld geconfronteerd met de dagelijkse realiteit van 
veel leprapatiënten. Ook in Nederland merkten we wat 
afstand en isolatie met je doet. Waar corona ons allemaal 
raakt, staan leprapatiënten er vaak alleen voor. Hoewel de 
leprabestrijding door corona een stap is teruggezet, zien 
we ook voor lepra een stip op de horizon. Wij zijn ervan 
overtuigd: ook lepra kan – en moet – overwonnen worden!

Onze droom is een wereld zonder lepra. Met elke 
patiënt die we met uw hulp genezing en herstel 
konden bieden, komt dit doel dichterbij. Samen 
verslaan we lepra voorgoed, voor alle mensen, één 
voor één. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid  in 
de strijd tegen lepra. 

U kunt het volledige verslag downloaden op 
www.leprazending.nl/jaarverslag.

1.335 NIEUWE
LEPRAPATIËNTEN 
GEDETECTEERD

 2.459 PAAR SPECIALE 
SCHOENEN VERSTREKT

14.171 LEPRAPATIËNTEN 
WERDEN BEHANDELD

643
HERSTELOPERATIES

41.275 MENSEN 
GETRAIND OP
HERKENNING VAN LEPRA

21.655
NAASTEN VAN 
LEPRAPATIËNTEN 
PREVENTIEF 
BEHANDELD 

11.206 KINDEREN EN 
JONGVOLWASSENEN 
KREGEN TOEGANG 
TOT ONDERWIJS

6.316 MENSEN 
PARTICIPEERDEN IN 
ZELFHELPGROEPEN
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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. 

Dankzij hun nalatenschappen kan het werk onder lepra-patiënten voor 
lange periode voortgezet worden, in onder andere onze 
lepraziekenhuizen in India en Bangladesh.

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

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.

In dankbare herinnering...

Dhr. A.L. van der Meulen, Zaandam
Dhr. W.G. Visser, Dordrecht

Zet via uw 
nalatenschap 

voort wat Jezus 
begon

Nuhu is 38 jaar en woont in Nigeria. Toen hij 18 
jaar was, ontdekte hij vlekken op zijn hand. Ook 
verloor hij het gevoel in zijn rechterbeen. 
Daarna hij kreeg zweren aan zijn voet. Hij wist 
niet wat de oorzaak was. Zijn moeder nam hem 
mee naar een traditionele genezer om 
kruidenmedicijnen te halen. Helaas werden de 
zweren steeds erger. Pas toen Nuhu 30 was, 
hoorde hij van het medisch centrum van 
Leprazending in Abuja. Daar werd de diagnose 
‘lepra’ gesteld. 

SOCIALE UITSLUITING
Een bijkomend verdriet was dat toen 
zijn vrouw ontdekte dat hij lepra had, 
ze hem en zijn vier kinderen verliet. 
Daarnaast raakte hij na de amputatie 
van zijn been sociaal in het slop. Hij 
kwam zijn huis niet meer uit en zag 
zijn vrienden niet meer. De jonge 
vader werd depressief.

NIEUWE HOOP
Nuhu kreeg een hoopvol bericht: 
ik kan een nieuw been krijgen! Dan 
moet wel de wond eerst genezen zijn. 
Een probleem is dat het orthopedisch 
medisch centrum in Minna ver 
bij hem vandaan is. Hij heeft niet 
veel geld en een groot gezin om te 
onderhouden. Hij wist niet hoe hij 
de reis en hotelkosten ter plekke zou 
moeten betalen. Gelukkig is naast het 
medisch centrum van Leprazending 
nog niet zo lang geleden een 
gastenverblijf ingericht. Nuhu kon 
daar alle tien dagen wonen terwijl 
hij een nieuw been en fysiotherapie 
kreeg. Ook de reis werd voor hem 
vergoed.

OP EIGEN BENEN
Een beenprothese is maatwerk. De 
deskundigen in het medisch centrum 
onderzochten hem en zorgden voor 
een passend been. Daarna kreeg hij 
oefeningen om met dit kunstbeen te 
leren lopen. Zo kon hij het centrum 
op eigen benen verlaten. Dit zegt 
Nuhu na de behandeling: ,,Toen ik 
mijn been kwijtraakte bleef ik in huis, 
zocht mijn vrienden niet meer op en 
werd depressief. Maar nu kan ik weer 
voor mijn land en de dieren zorgen. 
Mijn leven is volledig ten goede 
veranderd!”

SAMEN VOOR HERSTEL
Een verhaal als dit van Nuhu maakt 
opnieuw duidelijk dat u werkelijk 
verschil maakt in levens. Wij zijn 
heel dankbaar voor uw voortdurende 
steun. Daardoor kunnen nog meer 
mensen als Nuhu een prothese 
krijgen en hun leven opnieuw 
beginnen. •

>> DIT RAAKT MIJ
JOLANDA TOENKKES  // Fondsenwerving & Communicatie

Als nieuwe medewerker bij Leprazending ben ik diep 
onder de indruk van de vele verhalen die ik hoor en 
lees. Mensen die eenzaam in hun huis achtergelaten 
worden wanneer anderen vluchten voor een 
overstroming of oorlog. Omdat ze lepra hebben. 
 Dit raakt mij. 

Nuhu startte met medicatie en 
ging zich al snel beter voelen. 
Helaas dacht hij toen dat het 
geholpen had en stopte met het 
innemen van de pillen. Maar de 
zweren werden weer erger. Na 
drie jaar klopte Nuhu opnieuw 
bij Leprazending aan om de 
behandeling af te maken. Hij kon 
terecht in een verzorgingshuis 
voor leprapatiënten. Daar kreeg hij 
de nodige zorg en aanmoediging 
om zijn medicijnen te nemen. 
Alleen was inmiddels zijn been zo 
ver aangetast door de lepra dat hij 
tot onder de knie moest worden 
geamputeerd. 

  PERSOONLIJK VERHAAL

Bijzonder: een lintje voor 
Bep van Veen. Zij is een 
vrijwilliger van Lepra-
zending. In Friesland 
zette zij in coronatijd een 
breiclub op voor het 
maken van zwachtels 
voor leprapatiënten. 

Deze worden gebruikt bij de 
wondverzorging. Bep maakt ook 
anderen enthousiast om mee te 
breien: inmiddels zijn er al meer 
dan tweehonderd breisters. 

Behalve dat leprapatiënten 
zo handige herbruikbare 
zwachtels krijgen, verdrijft het 
de eenzaamheid bij veel, vaak 
oudere, breisters. Bep organiseert 
het breien samen met haar 
vriendin Tine Hoekstra. Een 
sprankelend en enthousiast duo. 
Zij zijn unieke en waardevolle 
ambassadeurs van Leprazending. 
Bep, van harte gefeliciteerd 
namens het team van 
Leprazending.

WILT U OOK ZWACHTELS BREIEN?
De instructies kunt u bij ons 
opvragen via info@leprazending.nl 
of 055-7 600 500.

‘Mijn leven 
is volledig 
ten goede 

veranderd’

voor leprapatiënten. Daar kreeg hij 

Alleen was inmiddels zijn been zo 
ver aangetast door de lepra dat hij 

ZWACHTELBREISTER
geridderd NUHU KAN 

WEER LOPEN
DANKZIJ EEN 
KUNSTBEEN

Gedwongen isolatie, opgelegde beperkingen, 
discriminatie en uitsluiting: door corona werd de 
wereld geconfronteerd met de dagelijkse realiteit van 
veel leprapatiënten. Ook in Nederland merkten we wat 
afstand en isolatie met je doet. Waar corona ons allemaal 
raakt, staan leprapatiënten er vaak alleen voor. Hoewel de 
leprabestrijding door corona een stap is teruggezet, zien 
we ook voor lepra een stip op de horizon. Wij zijn ervan 
overtuigd: ook lepra kan – en moet – overwonnen worden!

Onze droom is een wereld zonder lepra. Met elke 
patiënt die we met uw hulp genezing en herstel 
konden bieden, komt dit doel dichterbij. Samen 
verslaan we lepra voorgoed, voor alle mensen, één 
voor één. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid  in 
de strijd tegen lepra. 

U kunt het volledige verslag downloaden op 
www.leprazending.nl/jaarverslag.
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,,Toen ik hoorde dat ze lepra had, schrok ik 
enorm,” zegt de vader van Thresia. : “De nicht 
bij wie ze soms logeerde is op haar twintigste 
overleden aan de gevolgen van lepra.

 Haar lepra is nooit opgespoord, laat staan behandeld. Gelukkig was 
Leprazending er om Thresia te helpen.’’

Thresia kreeg van Leprazending medicijnen en ook een paar goede 
schoenen, waardoor ze weer beter loopt. Ook leerde ze de zweren 
op haar voeten goed te behandelen. ,,Daar heb ik nu veel 
minder last van,’’ vertelt ze. En: ,,Dankzij Leprazending 
begon mijn zelfvertrouwen te groeien. Ze spoorden 
me aan om naar school te gaan. Gelukkig heb ik dat 
gedaan. Nu ik genezen ben, gaan mijn vrienden 
weer normaal met me om.’’ •

HIDAYA BLEEF ACHTER
Hidaya is 65 jaar en weduwe. Als kind 
had zij lepra maar kreeg hulp waardoor 
zij de ziekte kon verslaan. Ze bouwde 
een leven op met een huwelijk, kinderen 
en zelfs kleinkinderen. Zij woont in 
Dessie wanneer de TPLF, oftewel ‘het 
Volksbevrijdingsfront van Tigray’, de stad 
binnenvalt. Hidaya herinnert zich het 
geweld, ontvoeringen en moord. Haar 
huis werd door de bewapende groep 
gebruikt als militaire basis. Ze vertelt met 
tranen in haar ogen hoe zij vanwege haar 
mobiliteitsprobleem werd achtergelaten 
toen haar familie op de vlucht sloeg. Ze 
zat in haar eigen huis opgesloten en was 
doodsbang dat ze vermoord zou worden. 
Overheidssteun bereikte haar niet. 
De noodhulp van Leprazending geeft juist 
aan mensen als Hidaya aandacht. Hidaya 
is heel dankbaar voor de hulp en zegt: 
,,Moge God u zegenen omdat u aan mij 
dacht in mijn eenzame tijd.”

AYALEW KAN WEER ONDERNEMEN
Ayalew is 56 jaar en mandenvlechter 
van beroep. Hij heeft handicaps als 
gevolg van lepra. Hij werkte hard om zijn 
onderneming uit te bouwen en te zorgen 
voor zijn vrouw en twee kinderen. Maar 
toen kwam de TPLF zijn woonplaats 
binnen. Hun huis werd zwaar beschadigd 
door mortierinslag en Ayalew werd 
afgeranseld door een bewapende groep. 
Ze stalen het geld dat hij had geleend 
voor zijn onderneming. Ze roofden alles 
van waarde uit zijn huis. Ayalew en zijn 
gezin vervielen tot grote armoede. Zelfs 
toen de bewapende groepen weg waren, 
kwam er geen hulp. Uiteindelijk kwam 
de noodhulp en kreeg hij voor zijn gezin 
de eerste levensbehoeften. Ook ontving 
hij geld waarmee hij zijn onderneming 
weer kan opstarten. Hij is een ware 
vakman in de traditionele kunst van het 
mandenvlechten. Vol goede moed is hij 
weer begonnen en bouwt aan een nieuwe 
toekomst.

Hersteld!
Verre van voorbij Verre van voorbij Verre van voorbij

Opeens sta je dan tussen je collega’s in India. 
Onlangs reisde ik af naar het Lepraziekenhuis in 
Faizabad voor een werkbezoek. De veelgestelde 
vraag ‘Lepra… bestaat dat nog?’ wordt meteen 
beantwoord. 

Het is nog ochtend op een dag waarop we 42°C 
zullen aantikken. Toch wacht al een hele groep 
mensen buiten het ziekenhuis. Ook binnen is het 
levendig. Het zijn mensen met lepra.

Je ziet straatarme patiënten geduldig en soms met 
angst in de ogen wachten. Wat opvalt, is dat het 
ziekenhuis strak georganiseerd is. Regelmatig 
klinkt door de speaker een stem die de patiënten 
oproept. In de centrale hal worden de mensen 
geregistreerd. Meteen wordt ook bijvoorbeeld de 
bloeddruk gemeten door een assistent, zodat de 
artsen hun tijd zo goed mogelijk kunnen benutten 
om de stroom aan patiënten te helpen.

In de hal spreek ik een van de artsen, Dr. Mercy. 
Met een blik vol passie vertelt zij over haar werk 
en de dagelijkse realiteit: ‘In India is lepra nog 

niet over’. Iedere dag komen er nieuwe mensen 
met lepra binnen, ook kinderen. Leprapatiënten 
hebben gespecialiseerde zorg nodig. Diagnose, 
medicatie, wondverzorging of counseling. Voor 
hen is dit een veilige plek waar lepra opgespoord, 
behandeld en gestopt wordt. 

Iedere dag worden hier mensen met lepra op 
weg geholpen naar een lepravrij leven. 
Namens het team in India bedankt in het 
Hindi: Dhanyavaad! 

Mede dankzij u kan Dr. Mercy haar 
werk doen. Zij spreekt u toe vanuit de 
ziekenhuishal in India en bedankt u hartelijk 
voor uw voortdurende steun. 

Mark van den Berg
Teamleider Fondsenwerving
en Communicatie

NOODHULP BEREIKT 
LEPRAPATIËNTEN 
IN ETHIOPIË

LINTJE VOOR 
VRIJWILLIGSTER 
VAN LEPRAZENDING

Begin dit jaar lieten we een noodkreet horen namens 
Leprazending in Afrika. Terwijl in ons land het normale 
leven weer op gang kwam, voltrok zich een ramp in 
Ethiopië: hongersnood. De oorzaak was extreme 
droogte en drie mislukte regenseizoenen op rij, en 
daarbij ook nog een militaire confl ictsituatie. 

Zo werd de nood enorm hoog. U gaf gehoor aan onze oproep: we 
ontvingen € 116.000 voor humanitaire steun, medische zorg en 
voedselhulp. Hieronder twee verhalen van mensen in Ethiopië die 
midden in de nood zaten. Dankzij u hebben zij hulp gekregen.

‘Nuhu kan weer voor ‘Nuhu kan weer voor 
zijn gezin zorgen’zijn gezin zorgen’

DANKZIJ U KONDEN WE SNEL BROOD-
NODIGE HULP UITDELEN IN AFRIKA 

OPSPOREN

Scan de QR voor 
de video vanuit India

niet over’. Iedere dag komen er nieuwe mensen 
met lepra binnen, ook kinderen. Leprapatiënten 
hebben gespecialiseerde zorg nodig. Diagnose, 
medicatie, wondverzorging of counseling. Voor 
hen is dit een veilige plek waar lepra opgespoord, 

,,Toen ik hoorde dat ze lepra had, schrok ik 
enorm,” zegt de vader van Thresia. : “De nicht 
bij wie ze soms logeerde is op haar twintigste 
overleden aan de gevolgen van lepra.

 Haar lepra is nooit opgespoord, laat staan behandeld. Gelukkig was 

Thresia kreeg van Leprazending medicijnen en ook een paar goede 
schoenen, waardoor ze weer beter loopt. Ook leerde ze de zweren 
op haar voeten goed te behandelen. ,,Daar heb ik nu veel 
minder last van,’’ vertelt ze. En: ,,Dankzij Leprazending 

Hersteld!
,,Toen ik hoorde dat ze lepra had, schrok ik 
enorm,” zegt de vader van Thresia. : “De nicht 
bij wie ze soms logeerde is op haar twintigste 
overleden aan de gevolgen van lepra.

 Haar lepra is nooit opgespoord, laat staan behandeld. Gelukkig was 

Thresia kreeg van Leprazending medicijnen en ook een paar goede 
schoenen, waardoor ze weer beter loopt. Ook leerde ze de zweren 
op haar voeten goed te behandelen. ,,Daar heb ik nu veel 
minder last van,’’ vertelt ze. En: ,,Dankzij Leprazending 

Hersteld!

Land: Papoea Nieuw Guinea 

Behandeling: Multi Drug Therapie, 
wondverzorging.

Thresia
Hidaya

Ayalew

Contactonderzoek
Wat als iemand in je familie lepra blijkt te 
hebben? Stel je voor dat jij het ook krijgt! 
Leprazending doet er alles aan om te 
voorkomen dat dit gebeurt. Daarom wordt 
contactonderzoek gestart nadat iemand de 
diagnose lepra heeft gekregen. 

Personen uit de directe 
omgeving, zoals 
familieleden, buren en 
collega’s, worden benaderd. 
Zij krijgen een preventieve 
dosis medicatie die de 
leprabacterie stopt. Deze 
methode heet PEP (Post 
Exposure Profylaxis).

Hoewel dit een uitstekende werkwijze is bij de bestrijding 
van lepra, zijn er ook uitdagingen. Mensen wonen vaak ver 
weg van het ziekenhuis en de zorgverleners moeten ver 
reizen om familie en buren van de leprapatiënt te bezoeken. 
Ook zijn er lokaal niet altijd voldoende medicijnen op 
voorraad.

Vroegtijdige opsporing voorkomt veel leed zoals handicaps 
en uitsluiting. Op deze manier werden in  noordwest 
Bangladesh maar liefst 1.985 nieuwe mensen met lepra 
ontdekt, van de 9.884 in totaal. 

Mocht iemand lepra hebben, dan kan direct begonnen 
worden met medicatie. Al na een paar dagen is de patiënt 
niet meer besmettelijk voor anderen. Zo stoppen we bij 
iedere patiënt de keten van besmetting en zetten we een stap 
dichterbij om lepra geschiedenis te maken.

Onze aanpak om lepra voorgoed te verslaan

Vroegtijdig 
opsporen

Snel 
behandelen

Verspreiding 
stoppen

 UIT HET HART REPORTAGE
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,,Toen ik hoorde dat ze lepra had, schrok ik 
enorm,” zegt de vader van Thresia. : “De nicht 
bij wie ze soms logeerde is op haar twintigste 
overleden aan de gevolgen van lepra.

 Haar lepra is nooit opgespoord, laat staan behandeld. Gelukkig was 
Leprazending er om Thresia te helpen.’’

Thresia kreeg van Leprazending medicijnen en ook een paar goede 
schoenen, waardoor ze weer beter loopt. Ook leerde ze de zweren 
op haar voeten goed te behandelen. ,,Daar heb ik nu veel 
minder last van,’’ vertelt ze. En: ,,Dankzij Leprazending 
begon mijn zelfvertrouwen te groeien. Ze spoorden 
me aan om naar school te gaan. Gelukkig heb ik dat 
gedaan. Nu ik genezen ben, gaan mijn vrienden 
weer normaal met me om.’’ •

HIDAYA BLEEF ACHTER
Hidaya is 65 jaar en weduwe. Als kind 
had zij lepra maar kreeg hulp waardoor 
zij de ziekte kon verslaan. Ze bouwde 
een leven op met een huwelijk, kinderen 
en zelfs kleinkinderen. Zij woont in 
Dessie wanneer de TPLF, oftewel ‘het 
Volksbevrijdingsfront van Tigray’, de stad 
binnenvalt. Hidaya herinnert zich het 
geweld, ontvoeringen en moord. Haar 
huis werd door de bewapende groep 
gebruikt als militaire basis. Ze vertelt met 
tranen in haar ogen hoe zij vanwege haar 
mobiliteitsprobleem werd achtergelaten 
toen haar familie op de vlucht sloeg. Ze 
zat in haar eigen huis opgesloten en was 
doodsbang dat ze vermoord zou worden. 
Overheidssteun bereikte haar niet. 
De noodhulp van Leprazending geeft juist 
aan mensen als Hidaya aandacht. Hidaya 
is heel dankbaar voor de hulp en zegt: 
,,Moge God u zegenen omdat u aan mij 
dacht in mijn eenzame tijd.”

AYALEW KAN WEER ONDERNEMEN
Ayalew is 56 jaar en mandenvlechter 
van beroep. Hij heeft handicaps als 
gevolg van lepra. Hij werkte hard om zijn 
onderneming uit te bouwen en te zorgen 
voor zijn vrouw en twee kinderen. Maar 
toen kwam de TPLF zijn woonplaats 
binnen. Hun huis werd zwaar beschadigd 
door mortierinslag en Ayalew werd 
afgeranseld door een bewapende groep. 
Ze stalen het geld dat hij had geleend 
voor zijn onderneming. Ze roofden alles 
van waarde uit zijn huis. Ayalew en zijn 
gezin vervielen tot grote armoede. Zelfs 
toen de bewapende groepen weg waren, 
kwam er geen hulp. Uiteindelijk kwam 
de noodhulp en kreeg hij voor zijn gezin 
de eerste levensbehoeften. Ook ontving 
hij geld waarmee hij zijn onderneming 
weer kan opstarten. Hij is een ware 
vakman in de traditionele kunst van het 
mandenvlechten. Vol goede moed is hij 
weer begonnen en bouwt aan een nieuwe 
toekomst.

Hersteld!

Verre van voorbij Verre van voorbij Verre van voorbij
Opeens sta je dan tussen je collega’s in India. 
Onlangs reisde ik af naar het Lepraziekenhuis in 
Faizabad voor een werkbezoek. De veelgestelde 
vraag ‘Lepra… bestaat dat nog?’ wordt meteen 
beantwoord. 

Het is nog ochtend op een dag waarop we 42°C 
zullen aantikken. Toch wacht al een hele groep 
mensen buiten het ziekenhuis. Ook binnen is het 
levendig. Het zijn mensen met lepra.

Je ziet straatarme patiënten geduldig en soms met 
angst in de ogen wachten. Wat opvalt, is dat het 
ziekenhuis strak georganiseerd is. Regelmatig 
klinkt door de speaker een stem die de patiënten 
oproept. In de centrale hal worden de mensen 
geregistreerd. Meteen wordt ook bijvoorbeeld de 
bloeddruk gemeten door een assistent, zodat de 
artsen hun tijd zo goed mogelijk kunnen benutten 
om de stroom aan patiënten te helpen.

In de hal spreek ik een van de artsen, Dr. Mercy. 
Met een blik vol passie vertelt zij over haar werk 
en de dagelijkse realiteit: ‘In India is lepra nog 

niet over’. Iedere dag komen er nieuwe mensen 
met lepra binnen, ook kinderen. Leprapatiënten 
hebben gespecialiseerde zorg nodig. Diagnose, 
medicatie, wondverzorging of counseling. Voor 
hen is dit een veilige plek waar lepra opgespoord, 
behandeld en gestopt wordt. 

Iedere dag worden hier mensen met lepra op 
weg geholpen naar een lepravrij leven. 
Namens het team in India bedankt in het 
Hindi: Dhanyavaad! 

Mede dankzij u kan Dr. Mercy haar 
werk doen. Zij spreekt u toe vanuit de 
ziekenhuishal in India en bedankt u hartelijk 
voor uw voortdurende steun. 

Mark van den Berg
Teamleider Fondsenwerving
en Communicatie

NOODHULP BEREIKT 
LEPRAPATIËNTEN 
IN ETHIOPIË

LINTJE VOOR 
VRIJWILLIGSTER 
VAN LEPRAZENDING

Begin dit jaar lieten we een noodkreet horen namens 
Leprazending in Afrika. Terwijl in ons land het normale 
leven weer op gang kwam, voltrok zich een ramp in 
Ethiopië: hongersnood. De oorzaak was extreme 
droogte en drie mislukte regenseizoenen op rij, en 
daarbij ook nog een militaire confl ictsituatie. 

Zo werd de nood enorm hoog. U gaf gehoor aan onze oproep: we 
ontvingen € 116.000 voor humanitaire steun, medische zorg en 
voedselhulp. Hieronder twee verhalen van mensen in Ethiopië die 
midden in de nood zaten. Dankzij u hebben zij hulp gekregen.

‘Nuhu kan weer voor ‘Nuhu kan weer voor 
zijn gezin zorgen’zijn gezin zorgen’

DANKZIJ U KONDEN WE SNEL BROOD-
NODIGE HULP UITDELEN IN AFRIKA 

OPSPOREN
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de video vanuit India

niet over’. Iedere dag komen er nieuwe mensen 
met lepra binnen, ook kinderen. Leprapatiënten 
hebben gespecialiseerde zorg nodig. Diagnose, 
medicatie, wondverzorging of counseling. Voor 
hen is dit een veilige plek waar lepra opgespoord, 

,,Toen ik hoorde dat ze lepra had, schrok ik 
enorm,” zegt de vader van Thresia. : “De nicht 
bij wie ze soms logeerde is op haar twintigste 
overleden aan de gevolgen van lepra.

 Haar lepra is nooit opgespoord, laat staan behandeld. Gelukkig was 

Thresia kreeg van Leprazending medicijnen en ook een paar goede 
schoenen, waardoor ze weer beter loopt. Ook leerde ze de zweren 
op haar voeten goed te behandelen. ,,Daar heb ik nu veel 
minder last van,’’ vertelt ze. En: ,,Dankzij Leprazending 
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Land: Papoea Nieuw Guinea 

Behandeling: Multi Drug Therapie, 
wondverzorging.

Thresia

Hidaya

Ayalew

Contactonderzoek
Wat als iemand in je familie lepra blijkt te 
hebben? Stel je voor dat jij het ook krijgt! 
Leprazending doet er alles aan om te 
voorkomen dat dit gebeurt. Daarom wordt 
contactonderzoek gestart nadat iemand de 
diagnose lepra heeft gekregen. 

Personen uit de directe 
omgeving, zoals 
familieleden, buren en 
collega’s, worden benaderd. 
Zij krijgen een preventieve 
dosis medicatie die de 
leprabacterie stopt. Deze 
methode heet PEP (Post 
Exposure Profylaxis).

Hoewel dit een uitstekende werkwijze is bij de bestrijding 
van lepra, zijn er ook uitdagingen. Mensen wonen vaak ver 
weg van het ziekenhuis en de zorgverleners moeten ver 
reizen om familie en buren van de leprapatiënt te bezoeken. 
Ook zijn er lokaal niet altijd voldoende medicijnen op 
voorraad.

Vroegtijdige opsporing voorkomt veel leed zoals handicaps 
en uitsluiting. Op deze manier werden in  noordwest 
Bangladesh maar liefst 1.985 nieuwe mensen met lepra 
ontdekt, van de 9.884 in totaal. 

Mocht iemand lepra hebben, dan kan direct begonnen 
worden met medicatie. Al na een paar dagen is de patiënt 
niet meer besmettelijk voor anderen. Zo stoppen we bij 
iedere patiënt de keten van besmetting en zetten we een stap 
dichterbij om lepra geschiedenis te maken.

Onze aanpak om lepra voorgoed te verslaan
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