
Op weg naar een wereld zonder lepra

2020 was een jaar met vele uitdagingen. Door de COVID-19 
pandemie kregen we te maken met een situatie waar we geen 
controle over hadden. Toch lukte het ons om ons snel aan te situatie 
aan te passen. We ontwikkelden digitale oplossingen, zoals online 
bijeenkomsten voor leprapatiënten en digitale trainings modules 
voor zorgmedewerkers. Daarnaast werden mobiele telefoons, sms, 
WhatsApp en de lokale radio gebruikt om mensen met lepra te 
bereiken met informatie over het voorkomen van de verspreiding 
van COVID-19. We verleenden noodhulp en we zetten ons extra in 
om ervoor te zorgen dat mensen die getroffen zijn door lepra de 
overheidssteun en sociale steun kregen die ze nodig hadden.

Gelukkig konden we het afgelopen jaar ook starten met projecten 
die zich richten op preventie om zo de overdracht van de 
leprabacterie te stoppen; een belangrijke stap op weg naar een 
wereld zonder lepra. Het is dankzij donateurs zoals u dat wij 
onze strijd tegen lepra kunnen voortzetten en ons dagelijks in 
kunnen zetten voor mensen die getroffen zijn door lepra, ook in 
uitdagende tijden. Daar willen we u graag, ook namens hen, 
hartelijk voor bedanken!

Linda Hummel, directeur

Jaarverslag 2020 in vogelvlucht

In 2020 lanceerde de Lepra-
stichting, dankzij de Postcode 
Loterij, officieel het project ‘Stop 
leprabesmetting’ in India en 
Brazilië. Belangrijke nationale 
belanghebbenden en media 
waren hierbij aanwezig. Evenals 
een aantal naaste contacten van 
leprapatiënten. Zij ontvingen 
direct de eerste preventieve pil.

We lanceerden samen met het 
ministerie van Volksgezondheid 
in Indonesië een digitale 
trainingsmodule over lepra voor 
gezondheidswerkers in het veld 
zodat ze beter in staat zijn om 
de juiste diagnose te stellen, ook 
als er afstand gehouden moet 
worden in verband met de 
COVID-19 pandemie.

In Mozambique en Nigeria zijn we 
begonnen met het preventief 
behandelen van naaste contacten 
van leprapatiënten om zo de 
overdracht en verspreiding van 
lepra te stoppen. Regeringen van 
beide landen zijn bereid om de 
behandeling op te nemen in hun 
leprabestrijdingsprogramma’s en 
de zorg voor getroffenen te 
verbeteren.

Waar wij bijzonder trots op zijn

54.027 naaste contacten  
van leprapatiënten werden 
preventief behandeld

24.176 nieuwe leprapatiënten 
zijn opgespoord en behandeld*

8.489 gezondheidswerkers 
werden getraind op het voorkomen 
van handicaps en discriminatie

2.284 door lepra getroffen 
personen gingen er financieel en 
sociaal op vooruit

2.487 lokale organisaties en 
personen die de belangen behartigen 
van leprapatiënten zijn ondersteund

Start project ‘Stop 
leprabesmetting!’ in 
India en Brazilië

*  Vanwege de COVID-19 pandemie en de lockdowns, 
zijn er in 2020 minder mensen met lepra opgespoord 
en behandeld. In 2021 zullen we hier daarom extra 
aandacht aan besteden.

Digitale trainings-
modules over lepra in 
Indonesië

Project voor preventieve 
behandeling in  
Mozambique en Nigeria



-

Waar wij actief zijn

Lees meer over ons jaarverslag op leprastichting.nl/jaarverslag

Mozambique
1.224 door lepra getroffen 

personen gingen er 
sociaaleconomische op vooruit

India
12.667 nieuwe 
leprapatiënten 
opgespoord en 
behandeld

Nepal
2.295 lokale mensen die 
specifiek opkomen voor de 
behoeften van leprapatiënten 
zijn ondersteund

Indonesië
45.105 naaste contacten 
van leprapatiënten werden 
preventief behandeld

Brazilië
1.067 gezondheidswerkers 
werden getraind op het 
voorkomen van handicaps  
en discriminatie

Dat we dit jaar weer veel hebben kunnen doen 
voor mensen die getroffen zijn door lepra en 
hun familie, is alleen mogelijk dankzij de steun 
van onze 44.996 donateurs. Door uw hulp 
kunnen wij een verschil maken in het leven  
van talloze leprapatiënten, zoals in  dat van 
Birbal Sardar. Hij leerde omgaan met zijn 
beperkingen en is nu weer zelfredzaam.

Hartelijk dank voor uw steun

 Lepra is zo’n vreselijke ziekte. Als we een  
beetje kunnen helpen door oud papier  
in te zamelen, doen we dat graag. 

Mevrouw Lammers, donateur en vrijwilliger

 Ik vind het hartverscheurend om te zien dat 
leprapatiënten anno nu nog steeds zo lijden. 

Daarom zet ik mij graag in voor de Leprastichting. 

Huub Stapel, ambassadeur

 Leprabestrijding   81%
 Fondsenwerving  14%
 Administratie- en beheerkosten 5%

Uitgaven 2020
€ 11,2 miljoen

 Particuliere giftgevers    60%
 Non-profitorganisaties  20%
 Nationale Postcode Loterij  13%
 Overig  7%

Inkomsten 2020
€ 10,4 miljoen


