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Een wereld waarin lepra niet langer levens verwoest. En waarin 
ook mensen met een beperking, door lepra of andere oorzaken, 
volwaardig deelnemen aan de maatschappij. Dat is de droom van 
de Leprastichting. Wanneer ik terugkijk op het jaar 2015 kan ik niet 
anders zeggen dat we grote stappen hebben gezet om onze droom 
waar te maken. 

Zo zijn we een nieuwe koers ingeslagen. We werken ernaar toe 
om onze zeven regionale kantoren om te vormen naar sterke 
zelfstandige ngo’s die in een internationaal netwerk met de 
Leprastichting samenwerken. Dit gaat ons helpen om een sterkere 
lokale betrokkenheid te genereren in de landen waar wij werken,  
en om meer lokale en internationale fondsen te werven. 

Ik ben erg enthousiast over een baanbrekend project waarin wij 
in 2015 in Indonesië, India en Nepal verhoogde risicogroepen 
behandelden om lepra te voorkomen. We lieten 36.000 directe 
contacten van nieuwe leprapatiënten een tablet rifampicine 
(antibioticum) slikken, waardoor zij zestig procent minder kans 
hebben om besmet te raken met lepra. Deze aanpak sluit goed aan 
bij de lopende leprabestrijdingsprogramma’s, en steeds meer landen 
willen dit voorbeeld volgen. 

In Mozambique ontwikkelden we samen met onze Engelse 
collega’s een samenwerkingsproject waarin wij lepra tegelijk 
met de olifantsziekte bestrijden. We werken hierdoor effectiever 
en bereiken meer mensen. En we lobbyden, samen met andere 
Nederlandse organisaties, succesvol bij de Nederlandse overheid 
voor het wegnemen van barrières die mensen met een beperking 
belemmeren om volledig te participeren in ontwikkelings- en 
hulpprojecten en de samenleving als geheel. 

Zo blijven wij bijdragen aan verhoging van de effectiviteit van 
leprabestrijding, het voorkomen van handicaps, en het bevorderen 
van participatie en inclusie van mensen met een beperking in de 
samenleving. Onze droom is helaas nog steeds geen complete 
werkelijkheid geworden, maar eens gaat het lukken… We blijven 
doorgaan en zetten ook in 2016 weer nieuwe stappen om dichterbij 
verwezenlijking van onze droom te komen. 

Dank u wel voor uw steun in geld, tijd en aandacht voor ons werk!

Jan van Berkel
directeur Leprastichting

EENS GAAT HET LUKKEN…



HET VERHAAL VAN WICAS

Wicas (14) kwam ter wereld in één van de zes leprakolonies waar de 
Leprastichting in New Delhi, India werkt. Hij woont hier samen met 
zijn moeder Laksmi en vader Shivshankar. Zowel zijn vader als hijzelf 
raakten besmet met lepra. Zijn vader heeft verminkingen aan zijn 
handen, omdat hij te laat ontdekte dat hij lepra had. Wicas heeft 
geluk gehad; hij kreeg wél op tijd medicijnen. 

‘De Leprastichting heeft me steeds geholpen om mijn medicijnen te 
nemen’, vertelt Wicas. ‘Zonder die hulp hadden mijn handen er net 
zo uitgezien als die van mijn vader. Gelukkig liep ik geen verminkingen 
op, en kan ik een normaal leven leiden. Dankzij de Leprastichting kan 
ik naar school. Ik zit in klas zes en wil graag dokter worden. Ik heb 
veel vrienden buiten de kolonie. Dat maakt me blij. Maar als ik hoor 
wat mijn vader heeft doorgemaakt, word ik heel verdrietig.’ 

De ogen van vader Shivshankar vullen zich met tranen: ‘Toen ik  
zeventien jaar oud was begon het. Ik was jong, studeerde en had  
een mooie toekomst voor me. Ik had niet door dat ik lepra had.  
Ik verbrandde mijn hand door thee. Ik kreeg een grote blaar, maar 
voelde niets. Toen begonnen de verminkingen. Ik hield altijd mijn 
hand verborgen, totdat iemand mijn hand pakte. Hij keek ernaar en 
zei: “Uit mijn ogen, vieze leprapatiënt.” Ze sloegen me, en ze hebben 
me naar deze leprakolonie verbannen. Dat ze me sloegen deed zeer, 
maar dat ze je haten, dat is ondraaglijk. Maar nu ben ik weer gelukkig! 
We hebben elkaar, mijn zoon kan naar school, en ik heb een rijdend 
winkeltje waar ik geld mee verdien.’ 

Zestig procent van alle lepragevallen in de wereld wordt jaarlijks 
nog altijd in India gevonden. In ons werkgebied werden in 
2015 maar liefst 27.621 nieuwe leprapatiënten opgespoord 
en behandeld. 

‘Als ik hoor wat mijn vader heeft doorgemaakt, word ik heel verdrietig’
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* Voor Indonesië zijn de cijfers van 2014 opgenomen, omdat de officiële gegevens voor 2015 nog niet beschikbaar waren.



HOOGTEPUNTEN

Samen met de medeleden van de Dutch Coalition on Disability and Development (DCDD) voerden we een  
succesvolle lobby rondom de ratificatie van het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met een  
Handicap (UN CRPD). Het verdrag bevat twee artikelen over inclusie van mensen met een handicap in het 
beleid en projecten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp. Mensen die door 
lepra gehandicapt raken, behoren tot deze groep.

Sinds medio 2015 bieden we in Zambezia, 
Mozambique hulp aan zowel mensen 
met lepra als mensen met de  
olifantsziekte (lymfatische fylariasis). 
Dit doen we samen met Lepra - een 
Britse lepra organisatie die al vijf jaar 
ervaring heeft met deze succesvolle 
gecombineerde aanpak in India en 
Bangladesh. Zo werken we efficiënter  
en bereiken we meer mensen.
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FONDSENWERVING

INNOVATIE

SAMENWERKING

Het Leprosy Research Initiative (LRI) werd in 2015 in een zelfstandige stichting ondergebracht en  
financierde lepra-onderzoek voor een totaalbedrag van €1,34 miljoen uit bijdragen van zes samenwerkende 
lepra -organisaties. 



Zes lepralanden maakten op ons initiatief een start met een baanbrekende preventieve behandeling tegen 
lepra. Door directe contacten van nieuwe leprapatiënten een tablet rifampicine (antibioticum) te laten slikken, 
hebben zij nu zestig procent minder kans op het krijgen van lepra. In de drie landen waar wij dit proefproject 
leiden, verstrekten wij aan 36.000 mensen een tablet. 

Op WereldLepraDag gaf de Leprastichting het startschot voor de Haakathon. Ongeveer 3.000 haakfanaten 
kwamen op 122 locaties in Nederland bij elkaar om zoveel mogelijk Rode Katers te haken. De totale opbrengst 
was €18.530. 

Na de zware aardbeving die Nepal eind april trof,  
hielpen we meer dan 240 gezinnen met gezinsleden 
met een beperking - al dan niet veroorzaakt door 
lepra - aan (tijdelijk) nieuw onderdak, nadat hun 
huis onbewoonbaar was geraakt. Door onze samen-
werking met het Lilianefonds konden wij deze 
noodhulp activiteiten deels financieren uit de 
opbrengst van de nationale actie ‘Nederland helpt 
Nepal’ van de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO). 

48.454 donateurs, 1.000 vrijwilligers, 18 donororganisaties, 2,7 miljoen Postcode Loterij-deelnemers,  
1.070 Facebook-fans, 1.120 Twitter-volgers, 30 voetballende burge meesters, 3.000 hakers, 78 medewerkers 
in 12 landen, 20 medewerkers in Amsterdam

BEDANKT! 



Lees het volledige Engelstalige jaarverslag op www.annualreport2015nlr.org
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Umri: ‘In de zelfzorggroep praten we 
met elkaar als vrienden’

Mom: ‘Ik kan mijn kinderen
niet meer besmetten’

Rosario: ‘Ik heb weer vertrouwen
in mijzelf en in de toekomst’
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