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12-åriga Pavels ögon
sprudlar av glädje

Pavel är idag en glad pojke som bor med sina föräldrar, storasyster och
mormor i en liten by i norra Bangladesh. Han går i sjätte klass och trivs
mycket bra i skolan. Pavels pappa, syster och mormor hade redan botats
av lepra när han som 5-åring fick beskedet att han fått lepra.
Anställda från Lepramissionen diagnostiserade Pavel i samband med
en efterbehandling av hans familjemedlemmar. Lyckligtvis var sjukdomen då i ett tidigt skede, och efter sex månaders medicinsk behandling
friskförklarades Pavel.
Före behandlingen var hela familjen tvungen att leva med det påtvingade utanförskapet från grannarna, men den spänningen har
försvunnit efter att alla friskförklarats. I deras by finns det lyckligtvis
inga begränsningar för de som drabbats av lepra. Familjen kan därför
delta i sociala evenemang utan att bli utfrysta. Pavel och hans familj
tackar Lepramissionen för deras tidiga hjälp och fortsatt stöd till de
som drabbats av sjukdomen.

22-åriga Beaty – Jag vill
komma tillbaka till livet

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

Kumla • 019-581045

Den 22-årige Beaty bor med sin man och deras 5-åriga son tillsammans
med hennes svärföräldrar. Beatys man är chaufför och är den enda som
försörjer familjen.
Beaty drabbades av lepra men fick inte från början ordentlig behandling på grund av okunnighet i sjukvården. I frustration över att hon inte
blev bättre pratade hon med sin granne, som själv har friskförklarats
från lepra. Grannen hjälpte Beaty att förstå sjukdomens natur och den
behandling som behövs. Tillsammans gick de två kvinnorna till en närliggande lepraklinik. Här diagnostiserades Beaty och togs genast in för
behandling. Då hade hon redan i två år lidit av att hennes högra hand
antagit en kloform som ofta ingår i sjukdomsbilden.
Beatys familj accepterade henne också efter diagnosen, men lokalsamhället frös ut henne. Hon avstod därför från att delta i offentliga
evenemang för att undvika de rädda och föraktande blickarna. Hemma
kände hon tyvärr sig också misslyckad på grund av funktionsnedsättningen i handen.
På Lepramissionens sjukhus fick Beaty operera klohanden som nu
ser helt normal ut och fungerar mycket bättre än tidigare. Lyckligtvis har hennes
man stöttat henne under hela processen, och familjen blomstrar igen med hopp
om en bättre framtid för sig själva och andra som drabbats av lepra.

Nuronnabi –
Gör comeback i livet

Nuronnabi bor idag lyckligt med sin fru Asma och deras två barn. Men
det har inte alltid varit så. Han växte upp i mycket djup fattigdom. Därför
blev han tvingad att sluta skolan som 12-åring och börja arbeta. Nuronnabi började i en livsmedelsbutik och blev senare rikshaförare.
För sex år sedan kände Nuronnabi smärta i vänster hand. Han gick genast till bydoktorn, men den behandling han fick fungerade inte. Då sökte
han hjälp hos en specialist i närmaste stad, men efter sex månader insåg
han att den behandlingen inte heller fungerade.
Sjukdomen utvecklades med smärtsamma knölar, vilket gjorde att han
inte kunde arbeta. Hans familj var väldigt oroliga för honom och ekonomin blev samtidigt mer och mer ansträngd. Med tiden rekommenderade
en av hans grannar att han sökte hjälp hos en hudläkare som tidigare
arbetat för Lepramissionen. Läkaren hänvisade honom direkt till en klinik
som specialiserat sig på lepra, där Nuronnabi äntligen fick rätt behandling. Efter tolv månaders medicinsk behandling, psykologiskt stöd och
hjälp för att leva med sjukdomens långsiktiga konsekvenser har han nu
friskförklarats.
Nuronnabi väntar nu på kirurgisk behandling som kan rekonstruera
hans hand där hans fingrar har dragit ihop sig som en klo. Under hela
processen har hans fru varit ett stabilt och troget stöd och hållit ihop familjen under denna svåra tid. Nuronnabi har precis återupptagit sitt arbete som rikshaförare medan hans fru driver en egen liten livsmedelsbutik.
Livsglädjen har återvänt till familjen, som tackar alla som bidrar för
ovärderlig hjälp.

Var med och utrota lepra!
Lepramissionen har sedan starten 1874 haft en långsiktig
dröm om att en dag utrota lepra. Idag arbetar vi mer målinriktat än någonsin för att sjukdomen ska upphöra spridas
till 2035. För att detta ska bli möjligt måste vi växla upp
våra gemensamma ansträngningar genom mer forskning,
tidig diagnostisering, behandling, rehabilitering och leprasjukas vägar ut ur fattigdom och in i samhället. Detta är en
mycket ambitiös målsättning som vi idag tillsammans med
FN och andra lepraorganisationer står bakom och arbetar för. Om 14 år ska inte lepra spridas längre! Men vi har
mycket kvar att göra för att detta ska bli en verklighet 2035.
Våra partners i bl.a. Bangladesh, Indien, Nigeria och DR
Kongo klarar inte av denna utmaning själva, utan de behöver din och min hjälp med resurser för att lyckas. De leprasjuka är fortfarande de minst ansedda och de mest exkluderade i dessa länder som vi stödjer arbetet i. Ditt stöd betyder
därför allt för dessa marginaliserade som få vill kännas vid.

Du kan göra skillnad för någon drabbad och därmed
vara med och utrota lepra!

Tack för din gåva!

Varma hälsningar

Johan Bäckrud
Direktor Lepramissionen
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INBETALNING/GIRERING AVI
o Jag vill hjälpa någon som Pavel, Beaty eller Nuronnabi!
o Fördela min gåva där behoven är störst nu
o Jag vill ge till projekt eller land: ................................................
Vid betalning via internet, ange ”UL21-07” 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
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