Jaarverslag 2021 in vogelvlucht
De kracht van verbinding
In 2021 had de COVID-19 pandemie nog steeds veel invloed op ons werk.
Er werd een groot beroep gedaan op onze ﬂexibiliteit. De corona-situatie
in de landen waar wij werken, verschilde namelijk enorm. Daarnaast
hadden we, zoals elk jaar, te maken met meerdere uitdagingen. Zo liepen
er diverse lepra-preventie projecten vertraging op door de pandemie en
kregen we te maken met onzuiverheden in de grondstoﬀen van het
preventieve antibioticum rifampicine.
Gelukkig ervaarden we het afgelopen jaar ook de kracht van verbinding.
Door onze sterke banden met gemeenschappen, onze innovatieve
aanpak, gemotiveerde medewerkers en de samenwerking met onze
partners en andere belanghebbenden lukte het ons de diverse
uitdagingen het hoofd te bieden en zijn we erin geslaagd om mensen
met lepra te blijven ondersteunen.

15.177 nieuwe leprapatiënten

zijn opgespoord en behandeld

239.557 naaste contacten

van leprapatiënten werden
preventief behandeld

9.757 gezondheidswerkers

kregen voorlichting over lepra en
zijn getraind op het voorkomen van
handicaps en discriminatie

3.130 door lepra getroffen

personen gingen er financieel en

We zijn er dan ook nog steeds van overtuigd dat we lepra binnen een
generatie kunnen uitroeien. Het is dankzij donateurs zoals u dat wij onze
strijd tegen lepra onverminderd kunnen voortzetten, ook in uitdagende
tijden. Daar willen we u graag, ook namens hen, hartelijk voor bedanken!

sociaal op vooruit

894 lokale organisaties en

personen die de belangen behartigen
van leprapatiënten zijn ondersteund

Linda Hummel, directeur

Waar wij bijzonder trots op zijn

Nieuw onderzoek:
eliminatie van lepra
gloort aan de horizon

Ondersteuning
van tienduizenden
leprapatiënten

Aantal behandelde
contactpersonen enorm
toegenomen

Nieuw onderzoek van de
Leprastichting in samenwerking
met Erasmus Universiteit toont
aan dat om een daling van 90%
van nieuwe patiënten in 2040 te
bereiken,40 miljoen personen een
preventieve behandeling zouden
moeten krijgen. Door eﬃciëntere
opsporingsmethodes en een betere
preventie-aanpak zouden we dit
zelfs nog kunnen versnellen.

We konden ook in 2021 veel
betekenen voor mensen met lepra.
We boden noodhulp tijdens de
pandemie, gaven preventieve
behandelingen tegen lepra én
trainden gezondheidswerkers in
het herkennen van lepra, het
voorkomen van handicaps en het
verminderen van discriminatie van
leprapatiënten.

Ondanks COVID-19 beperkingen
hebben we het afgelopen jaar
239.557 naaste contactpersonen
van leprapatiënten met een
preventief antibioticum kunnen
behandelen. Dit is 4 keer zoveel
als in 2020. Het aantal gebieden
waar we mensen preventief
behandeld hebben, is ook
gestegen van 158 naar 283.
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Waar wij actief zijn

Nepal

366 door lepra getroffen
personen gingen er
sociaaleconomisch op vooruit

Mozambique

India

112 kinderen met lepra
opgespoord en behandeld

12.328 nieuwe
leprapatiënten
opgespoord en
behandeld

Indonesië

64.514 naaste contacten
van leprapatiënten werden
preventief behandeld

Brazilië

681 gezondheidswerkers kregen
voorlichting over lepra en zijn
getraind op het voorkomen van
discriminatie
Inkomsten 2021
€ 9,6 miljoen

Particuliere giftgevers
Non-proﬁtorganisaties
Nationale Postcode Loterij
Overheden
Overig

De veerkracht van mensen met lepra
is bewonderenswaardig. Ondanks
alles proberen ze het beste van
hun leven te maken.
Peter Euser, ambassadeur Leprastichting

Uitgaven 2021
€ 11,2 miljoen

51%
25%
14%
6%
4%

Leprabestrijding
Fondsenwerving
Administratie- en beheerkosten

82%
14%
4%

Het is belangrijk dat mensen in Nederland meer
te weten komen over lepra. Dat het nog steeds
(onnodig) voorkomt en dat het een enorme impact
heeft op het leven van slachtoffers.
Leontine Kruis, manager Jan Kruis Museum

Hartelijk dank voor uw steun
Ook dit jaar konden we, ondanks de beperkingen
vanwege corona, weer tienduizenden door lepra
getroffen mensen helpen. Dat is alleen mogelijk
dankzij steun van onze donateurs. Door uw hulp
konden wij een verschil maken in het leven van
duizenden leprapatiënten, zoals bij Maria Trinta.
Zij leerde haar wonden te verzorgen, werd
weer geaccepteerd in haar gemeenschap en
kan weer in haar eigen levensonderhoud voorzien.

Lees meer over wat we hebben bereikt op leprastichting.nl/jaarverslag
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