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Toen ik begon had ik een klein
fornuisje. Nu heb ik een industrieel
fornuis waarmee ik op grotere
schaal kan produceren. Ik heb de
hele keuken gereorganiseerd en
heb een motor kunnen kopen, zodat ik de koekjes makkelijker naar
mijn klanten kan brengen. Als mijn
onderneming verder groeit, ga
ik ook mensen aannemen om bij
me te werken. Alles wat ik tot nu
toe bereikt heb, heb ik te danken
aan de kokoskoekjes en de steun
van de Leprastichting die het mij
mogelijk maakte dit te gaan doen.’

‘Ik bak iedere dag 300 kokoskoekjes en verkoop altijd alles’

enthousiast over. Sindsdien bak ik iedere dag zo’n driehonderd stuks
en ik verkoop altijd alles. In een cursus van de Leprastichting ben ik
geholpen bij het maken van een ondernemingsplan en een analyse
van de sterktes en zwaktes van het plan. Naar aanleiding daarvan ga
ik nu ook een eigen merk ontwerpen voor de kokoskoekjes.

Jan van Berkel
directeur Leprastichting

Ondanks de financiële uitdagingen hebben we in 2016 maar liefst
48.672 mensen geholpen die slachtoffer zijn van lepra. Hartelijk
bedankt voor uw steun in geld, tijd en aandacht voor ons werk! In ons
jubileumjaar in 2017 willen we nóg meer leprapatiënten helpen, en
er bovendien voor zorgen dat mensen dankzij innovatieve preventie
überhaupt geen lepra krijgen.

Spijtig genoeg was 2016 ook een jaar waarin de Leprastichting
voor het tweede achtereenvolgende jaar geconfronteerd werd met
dalende inkomsten uit nalatenschappen. Omdat we uiteraard geen
directe invloed op deze bron kunnen uitoefenen, hebben we moeten
besluiten om ons leprawerk in Nigeria en de Mekong-regio te gaan
beëindigen. Een zeer pijnlijk besluit. Beide veldkantoren bekijken of er
mogelijkheden zijn om ook zonder onze toekomstige steun een deel
van de werkzaamheden voort te zetten.
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Vroeger werkte ik op het land, maar dat kan nu niet meer, dus ik
ben een tijd werkloos geweest. Maar toen ik een klein geldbedrag
van mijn neef kon lenen, ben ik begonnen kokoskoekjes te bakken.
Mijn schoonmoeder kende een goed recept. De buren waren er erg

‘Ik ontdekte dat ik lepra had in 2009. Nadat ik een jaar lang de medicijnen had geslikt, ben ik geopereerd omdat ik handicaps had opgelopen. Nog steeds heb ik geen gevoel in mijn linkervoet. Mijn vrienden
wilden niks meer met mij te maken hebben toen ze erachter kwamen
dat ik lepra had. Veel leprapatiënten schamen zich, maar ik houd mijn
ziekte niet verborgen. Sinds enkele jaren ben ik lid van een zelfzorggroep. Tijdens onze bijeenkomsten leren we veel over de ziekte, maar
ook over andere dingen.

Cícero (52) uit Brazilië raakte besmet met lepra en kon door zijn
opgelopen handicaps niet meer op het land werken. Hij leende een
klein geldbedrag van zijn neef en begon kokoskoekjes te bakken. De
Leprastichting begeleidde Cícero om zijn bedrijf tot bloei te brengen.
Nu kan hij een zelfstandig bestaan opbouwen met zijn vrouw en
twee dochters.
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In vervolg op deze innovatie dienden we een ambitieus projectvoorstel in bij het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij. Het
project is erop gericht om de besmetting met lepra te stoppen. Met
de NPL als investeringspartner kunnen we gaan onderzoeken of onze
innovatieve benadering inderdaad de definitieve doorbraak zal realiseren waar iedereen al zo lang naar uitkijkt. Tijdens het Goed Geld
Gala in 2017 maakte de loterij bekend dat wij een grote schenking
voor ons droomproject ontvangen.

Zo won de vorig jaar geïntroduceerde PEP-behandeling aan kracht.
Maar liefst 34.789 directe contacten van nieuwe leprapatiënten ontvingen van ons een tablet rifampicine, waardoor zij 60 procent minder
kans hebben om lepra te krijgen. Bovendien besloten de nationale
lepraprogramma’s in India en Nepal de schaal van de preventieve behandeling te vergroten naar meer districten. We zijn enorm verheugd
dat de lokale overheden onze aanpak overnemen. Hierdoor kan PEP
effectief en langdurig ingezet worden.

Innovatie staat in ons leprawerk centraal. Want alleen door te blijven innoveren kunnen we een oplossing in handen krijgen om écht
te gaan voorkomen dat lepra alsmaar weer levens verwoest. 2016
was dan ook een jaar vol innovatieve ontwikkelingen.
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WAAR WE WERKTEN IN 2016

Handicaps

Fondsenwerving

2016 was het vijfde jaar waarin de Leprastichting een innovatieve benadering in Indonesië
ondersteunde, waarbij dorpelingen, dorpsleiders en gezondheidswerkers uit de regio
Minahasa in Noord-Sulawesi actief betrokken
worden bij het opsporen van lepra in hun
eigen dorp. De benadering blijkt succesvol en
is door 44 dorpen geïmplementeerd.

De veertien Disability Resource Centers in
Myanmar organiseerden diverse bewustwordingsbijeenkomsten om personen met een
handicap, waaronder mensen die getroffen
zijn door lepra, te leren om voor zichzelf op
te komen. Bijna twaalfduizend mensen uit
134 dorpen zijn op deze bijeenkomsten voorgelicht over lepra, handicaps, de rechten van
personen met een handicap, en de nationale
wet- en regelgeving.

Onderzoek

Samenwerking

In Banten (Java) en Gorontalo (Sulawesi)
maakt het project ‘mHealth’ gebruik van
mobiele telefoons voor het verbeteren van
de toegang tot gezondheidszorg voor mensen
met lichamelijke beperkingen als gevolg van
lepra en andere vergeten tropische ziekten.
In het tweede jaar van het project is het aantal gebruikers van de SMS- en Facebook-platforms aanzienlijk gestegen, en zijn er drie
nieuwe videoclips over zelfzorg gelanceerd.

Op WereldLepraDag organiseerden we de
tweede editie van ons haakevenement. Zo’n
drieduizend haakfanaten kwamen op meer
dan honderd verschillende locaties in Nederland bijeen om een recordaantal Lotjes, de
teckel uit de strip Jan, Jans en de kinderen, te
haken en te verkopen.

Innovatie
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47.186 donateurs, 1.000 vrijwilligers, 51 partnerorganisaties, 2,7 miljoen Postcode Loterij-deelnemers, 1.611 Facebook-fans,
1.267 Twitter-volgers, 20 voetballende burgemeesters, 3.000 hakers, 110 medewerkers in 11 landen, 27 medewerkers in Amsterdam

BEDANKT!

De nationale lepraorganisaties in India en
Nepal besloten de PEP-behandeling (postexposure prophylaxis) met SDR (single dose
rifampicin) op te schalen naar meer districten. Nu de lokale overheden onze vorig jaar
geïntroduceerde aanpak overnemen, kan
deze effectief en langdurig ingezet worden.

Samen met de andere leden van de Internationale Federatie voor Leprabestrijding
(ILEP) lanceerden we de campagne ‘Triple
Zero’ [Driedubbel Nul], waarbij we streven
naar: nul besmetting, nul handicaps en nul
discriminatie. Door ons op deze drie cruciale
doelstellingen te concentreren, steunen we
de doelstelling van de Wereldgezondheidsorganisatie om lepra de wereld uit te helpen.

Leprabestrijding
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