
Net zoals in voorgaande jaren kregen ook in 2019 ruim 200.000 
mensen wereldwijd de diagnose lepra. 10% van hen is nog maar 
een kind. Dat aantal van 200.000 blijkt een hobbel die moeilijk te 
ŶĞŵĞŶ�ŝƐ͘�dĞŐĞůŝũŬĞƌƟũĚ�ŵĂĂŬƚ�ŚĞƚ�ŽŶǌĞ�ƵŝƚĚĂŐŝŶŐ�ĐŽŶĐƌĞĞƚ͗�ǁĞ�
ŵŽĞƚĞŶ�ůĞƉƌĂ�ŶſŐ�ďĞƚĞƌ�ŽƉƐƉŽƌĞŶ͘�/ŵŵĞƌƐ͗�ŵŝŶĚĞƌ�ƉĂƟģŶƚĞŶ�
ďĞƚĞŬĞŶƚ�ŵŝŶĚĞƌ�ďĞƐŵĞƫŶŐĞŶ͘�Kŵ�Ěŝƚ�ƚĞ�ĚŽŽƌďƌĞŬĞŶ�ŚĞďďĞŶ�ǁĞ�
de SkinApp ontwikkeld die ervoor zorgt dat miljoenen 
hulpverleners up-to-date kennis krijgen over het opsporen en 
behandelen van lepra. En we bundelen kennis door samen te 
ǁĞƌŬĞŶ�ŵĞƚ�ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐ�ĚŝĞ�ĂĐƟĞĨ�ǌŝũŶ�ŝŶ�ůĞƉƌĂďĞƐƚƌŝũĚŝŶŐ͘��Ăƚ�ŝƐ�
ƉƌĞĐŝĞƐ�ǁĂĂƌ�ĚĞ�>ĞƉƌĂƐƟĐŚƟŶŐ�ĚĂŶŬǌŝũ�Ƶ�ŝŶ�ŝŶǀĞƐƚĞĞƌƚ͘

�ůƐ�ǁĞ�ĚĞ�ǀĞĞůďĞůŽǀĞŶĚĞ�ƉƌŽũĞĐƚĞŶ�Žŵ�ůĞƉƌĂ�ĞĞƌĚĞƌ�ƚĞ�ŬƵŶŶĞŶ�
ĚŝĂŐŶŽƐƟĐĞƌĞŶ�ŽĨ�ǌĞůĨƐ�ƚĞ�ǀŽŽƌŬŽŵĞŶ�ŬƵŶŶĞŶ�ǀŽŽƌƚǌĞƩĞŶ͕�
ǀĞƌǁĂĐŚƚĞŶ�ǁĞ�ĚĂƚ�ůĞƉƌĂ�ŝŶ�ϮϬϯϬ�ŵĞĚĞ�ĚŽŽƌ�Ƶǁ�ďĞƚƌŽŬŬĞŶŚĞŝĚ�ŝŶ�
ĞĞŶ�ĂĂŶƚĂů�ůĂŶĚĞŶ�ŐƌŽƚĞŶĚĞĞůƐ�ŽŶĚĞƌ�ĐŽŶƚƌŽůĞ�ǌĂů�ǌŝũŶ͘�/Ŭ�ǁŝů�Ƶ�ĚĂĂƌ�
graag heel hartelijk voor bedanken.

:ĂŶ�ǀĂŶ��ĞƌŬĞů͕�ĚŝƌĞĐƚĞƵƌ

39.149 nieuwe 
leprapatiënten zijn opgespoord
en behandeld

6.352 gezondheids-
medewerkers en lokale vrijwilligers 
werden getraind

42.609 mensen
werden een-op-een geïnformeerd 
over lepra

22.609 preventieve 
behandelingen van directe 
contacten van leprapatiënten

8.478 mensen
werden in zelfzorggroepen 
ondersteund 

Het jaar 2019 heeft ons veel geleerd

We moeten lepra 
nóg beter opsporen

Gecombineerde 
zelfzorggroep in India

Stop Lepra Netwerk 
Indonesië

In 2019 won de SkinApp de 
/ŶŶŽǀĂƟŽŶ��ǁĂƌĚ�ďŝũ�ĚĞ�/ŶƚĞƌͲ�
ŶĂƟŽŶĂů�^ŽĐŝĞƚǇ�ĨŽƌ�EĞŐůĞĐƚĞĚ
dƌŽƉŝĐĂů��ŝƐĞĂƐĞƐ�;/^Ed�Ϳ͘��ĂŶŬ-
zij onze donateurs hebben we 
deze app kunnen ontwikkelen. 
Met deze app kunnen lepra
en een groot aantal andere
ǀĞƌŐĞƚĞŶ�ƚƌŽƉŝƐĐŚĞ�ǌŝĞŬƚĞŶ
eerder ontdekt worden.

/Ŷ�ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ�ƌĞŐŝŽ Ɛ͛�ŝŶ�/ŶĚŝĂ�
ƐƚĞůĚĞŶ�ǁĞ�ǌĞůĨǌŽƌŐŐƌŽĞƉĞŶ�ŽŽŬ�
open voor mensen die lijden 
ĂĂŶ�ŽůŝĨĂŶƚƐǌŝĞŬƚĞ�;ĞůĞĨĂŶƟĂƐĞͿ͘�
>ĞƉƌĂƉĂƟģŶƚĞŶ�ǀŽĞůĞŶ�ǌŝĐŚ�ǌŽ�
minder buitengesloten. 
Bovendien kunnen we zo met 
minder zorgverleners meer 
mensen helpen.

/Ŷ�/ŶĚŽŶĞƐŝģ�ƐƚĂƌƩĞŶ�ǁĞ�Ěŝƚ�
ƐƵĐĐĞƐǀŽůůĞ�ƉƌŽũĞĐƚ�Žŵ�ǀĞƌĚĞƌĞ�
ďĞƐŵĞƫŶŐ�ŵĞƚ�ůĞƉƌĂ�ƚĞ�ǀŽŽƌͲ
komen. Mensen die in nauw 
ĐŽŶƚĂĐƚ�ƐƚĂĂŶ�ŵĞƚ�ĞĞŶ�ůĞƉƌĂͲ
ƉĂƟģŶƚ�ŬƌŝũŐĞŶ�Ƶŝƚ�ǀŽŽƌǌŽƌŐ�ĞĞŶ�
ƐƉĞĐŝĂĂů�ŽŶƚǁŝŬŬĞůĚ�ŵĞĚŝĐŝũŶ�Žŵ�
te voorkomen dat zij de ziekte 
ook krijgen.

Waar wij bijzonder trots op zijn

Award voor SkinApp
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Waar wij actief zijn

De financiële cijfers zijn onder voorbehoud van vaststelling van onze jaarrekening. Deze vaststelling is vanwege lockdowns door corona 
in India en Indonesië uitgesteld. Via de website houden we u op de hoogte van de meest actuele informatie.

�>ĞƉƌĂďĞƐƚƌŝũĚŝŶŐ��� ϴϰй
 Fondsenwerving  10%
��ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞͲ�ĞŶ�ďĞŚĞĞƌŬŽƐƚĞŶ� ϲй

�WĂƌƟĐƵůŝĞƌĞ�ŐŝŌŐĞǀĞƌƐ���� ϰϱй
�EŽŶͲƉƌŽĮƚŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐ�� ϯϭй
�EĂƟŽŶĂůĞ�WŽƐƚĐŽĚĞ�>ŽƚĞƌŝũ�� ϭϰй
�KǀĞƌŝŐ�� ϭϬй

Lees meer over ons jaarverslag op leprastichting.nl/jaarverslag

Mozambique
481 mensen getraind

in zelfzorggroepen

India
22.136 nieuwe 
leprapatiënten 
opgespoord
en behandeld

Nepal
737 opgespoord en behandeld

Indonesië
1.255  
hulpverleners 
opgeleid

Brazilië
10.461 mensen 
voorgelicht
over lepra

Dat we zo veel betekenen voor mensen 
die getroffen zijn door lepra, kan alleen 
dankzij de hulp van onze 43.116
donateurs. Uw bijdrage maakt zo veel 
verschil in mensenlevens zoals dat
van Maria. Zij vond zelfs weer de kracht 
om een eigen bedrijf te starten.

Hartelijk dank voor uw steun

 Toen ik als kind de verhalen over pater Damiaan 
las, wilde ik later iets doen voor leprapatiënten. 

,ƵƵď�^ƚĂƉĞů͕�ĂŵďĂƐƐĂĚĞƵƌ

 Lepra kan de wereld uit. Als ik een steentje
kan bijdragen, doe ik dit graag. 

tŝů�KƩĞŶƐ͕�ĚŽŶĂƚĞƵƌ

Uitgaven 2019
! 11,7 miljoen

Inkomsten 2019
! 9,6 miljoen
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