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David Felix fick vänta
35 år på att starta sitt liv
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Äntligen kan David Felix som 35-åring

starta sitt liv fri
från sin lepra.
David Felix är ett lysande exempel på hur små insatser verkligen kan
förändra framtiden för en ung människa.
David är idag 35 år och växte upp i södra Nigeria i staten Ebonyi. Han
bodde hos sina föräldrar och två bröder fram till 10 års ålder. Han fick
ingen bra omvårdnad hemma utan föräldrarna skickade tidigt bort honom som en lärling eller huspojke. David fick bara gå i grundskolan fram
till den här tiden. Från 15 till 25 års ålder hamnade han hos en man som
han beskriver som sin ”herre” eller husbonde, och han fick arbeta med att
sälja handdukar och textilier. Han fick samtidigt hålla huset rent och laga
mat åt familjen.
Davids arbete i huset borde ha belönats genom en symbolisk lön som
han kunde spara och göra det möjligt för honom att på sikt starta sitt
eget arbete eller företag. Men istället för att behandlas som en självständig
vuxen, behandlade hans ”arbetsgivare” fortfarande honom som en huspojke och han fick sköta tvätt och hushållsgöromål. Till slut upplevde han
behandlingen som provocerande och ovärdig och det slutade med att han
vägrade vissa uppgifter. Det ledde till en konflikt med hans husbonde som
sedan vägrade att betala David enligt den ursprungliga uppgörelsen med
honom. Han hävdade att han inte hade några pengar! Resultatet blev
att David återvände hem och tog med sig sina sparande 4500 naira plus
20000 naira som han fick låna från sin mor och startade sin egen butik
(24500 naira motsvarar ungefär 2000 kronor).

En biståndsorganisation med
projekt i Bangladesh, Indien,
DR Kongo, och Nigeria
Insatserna finansieras genom gåvor
och bidrag från enskilda, organisationer och församlingar. Projekt genomförs med stöd av SMR/Sida
Medlem i The Leprosy Missions
International som verkar i ett femtiotal
länder och har över 140 års
erfarenhet av lepravård
Följ arbetet på www.lepramissionen.se
och vår Facebooksida

Nu drabbade ett annat hårt slag honom då fick han lepra! Han led av
knölar över hela ansiktet, armarna och händerna som svällde upp och
när han såg sig i spegeln blev han förskräckt. David tog flera bilder vid
den tiden som visade omfattningen av svullnaden i ansiktet och knölarna
på kroppen. Ännu idag kan man fortfarande se ärr kvar i ansiktet och på
armarna. Sjukhuset han besökte först kunde inte förklara vad som var fel.
Sedan gick han till de traditionella örtläkarna. Deras ”behandling” kostade honom alla hans besparingar och affär och han var fortfarande lika
sjuk. David fick till och med höra att det var hans familj som gav honom
sjukdomen och familjen gick igenom många ritualer för att frigöra honom
från de onda andarna. I ett desperat tillstånd återvände David tillbaka till
sina föräldrars hem, men där manipulerades han av människor att tigga
om pengar. Men naturligtvis fick David ingenting av dessa pengar förutom lite enkel mat. Under en period av ett år fördes han runt om i landet
tills han äntligen kom till staden Minna. Där mötte han en man som för
första gången insåg vad som verkligen var fel med honom. Han tog David
till Lepramissionens sjukhus Chanchaga.

David är praktiskt lagd och har byggt toaletten på sin egen tomt.

David var så lättad över att äntligen få en diagnos. Nu visste
han att han hade lepra och att utslagen var reaktioner på sjukdomen. Han kände sig lättad när han fick börja med MDT
(multidrugterapi, en mix av olika antibiotika) för att bota honom från sin spetälska. Här fick han också hjälp med välbehövlig sårbehandling. Allteftersom utslagen minskade, minskade också nervvärken som han plågats av. Och äntligen mådde
han mycket bättre både fysiskt och mentalt.
Nu blickat David Felix framåt. På frågan om vad han vill syssla
med i framtiden säger han:
– Jag har intresserat mig för att tillverka och reparera skor och
jag skulle gärna vilja arbeta som skomakare som yrke.

David tittar på teknikerna i en skomakarverkstad för att förstå
de grundläggande färdigheterna och han kommer att kunna
träna lokalt i 3-4 månader på en lärlingsplats. Trots att han
bara har grundskolan fram till 10 års ålder talar han nu lite
engelska efter att ha bott i Chanchaga samhälle i fem år. Han
har också visat prov på praktiska färdigheter när han gjort förbättringar i sitt enkla hem. Han har själv byggt toaletten och
egenhändigt tillverkat bänkarna i sitt hem. Nu börjar läget
ljusna för honom då han fri från sin lepra äntligen kan tjäna
sitt eget uppehälle. Som 35-åring äntligen kan han känna lite
mänsklig värdighet och yrkesstolthet. n

Måste det ta 35 år?
Varje år är det ännu många som får diagnosen lepra. Visst
är det konstigt att det ännu finns så mycket okunskap om
sjukdomen att det kan ta ett halvt liv innan man får den
medicinska hjälp man behöver? För David tog det 35 år
innan han kunde starta sitt liv på allvar.
Det är ett stort problem att sjukvårdspersonal i vår upplysta tid inte kan ge en leprasjuk person en rätt diagnos och
en rätt behandling. Och det är naturligtvis fruktansvärt
att hänvisas till kostsamma och overksamma behandlingar av lokala örtdoktorer. Lepramissionen försöker utbilda
personal inom vården så att man kan upptäcka lepra så
tidigt som möjligt. Det förhindrar svåra funktionshinder
hos den enskilda människan och bryter också den eviga
smittkedjan som för sjukdomen vidare från generation till
generation.

bli sjukare och sjukare. De uppenbara utslagen i ansiktet
och funktionshindren skulle ha skapat diskriminering,
utanförskap och avståndstagande som följd.
Men nu fick han hjälp av gåvogivare som du! Genom
din och andra gåvogivares hjälp och genom Lepramissionens professionella insatser fick David behandling och
möjligheter till nystart i livet.
Din gåva gör att många kan få hjälp tidigt och inte behöva vänta 35 år på hjälp! Genom din gåva förändras
enskildas liv och på sikt hela byar och samhällen. Det
allra viktigaste är att nå alla flickor och pojkar som fått
spetälska.

Tack för din sommargåva!

Berättelsen om David Felix kunde tyvärr ha slutat på ett
helt annat sätt. Han kunde ha fortsatt att lägga ut alla sina
små besparingar på meningslösa behandlingar och bara

Tack för din gåva!

Varma hälsningar

Johan Bäckrud
Direktor Lepramissionen
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INBETALNING/GIRERING AVI
o Jag vill hjälpa någon som David Felix att förändra sitt liv!
o Fördela min gåva där behoven är störst nu
o Jag vill ge till projekt eller land: ................................................
Vid betalning via internet, ange ”UL21-08” och ev. önskat ändamål.

Betalningsavsändare

o
o
o
o
o

Jag vill ge 500 kronor
Jag vill ge 200 kronor
Jag vill ge 100 kronor
Jag vill ge annat belopp
Kontakta mig om månadsgivande

Betalningsmottagare

Inbetalningsavgift
(ifylls av banken)
Från bankgironr (vid girering)

Belopp kronor

öre

Till bankgironr (ifylls alltid)

9 0 0 - 3 9 3 0
SKRIV ELLER STÄMPLA INTE I FÄLTET NEDAN - AVSETT FÖR MASKINELL LÄSNING

#

#

9003930 #45#

