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livet äntligen vänt!
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Om Lepramissionen
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 Interna-

tional som verkar i ett femtiotal länder och 
har över 140 års erfarenhet av lepravård

Följ arbetet på www.lepramissionen.se 

och vår Facebooksida

ger botemedlet från 
leprabakterien

täcker kostnaden 
för Lepramissionens 
uppsökande team

möjliggör operation  
för att återskapa en 
skadad hand eller fot

295 kr

790 kr

1495 kr

Din gåva kan 
  förändra liv!
Plusgiro 90 03 93 – 0
Bankgiro: 900-3930
Swish: 9003930

NIGERIA

pramissionens programchef  i Nigeria, att 

Lepramissionen precis hade öppnat ett 

gästhus bredvid verkstaden och han skulle 

kunna få rese- och boendekostnader täck-

ta medan han fick behandling, sjukgym-

nastik och rehabilitering. Nuhu berättar: 

”Jag var så full av känslor när han berättade att 

jag kunde komma till gästhuset”. När Nuhu 

hade flyttat in i gästhuset utryckte han: 
”Wow. Jag har aldrig bott någonstans så här 

förut. Jag har en bekväm säng, luftkonditionering 

och mitt eget badrum! Det är helt otroligt!” 

Nuhu stannade i cirka 10 dagar för att 

slutföra utprovning och sjukgymnastik 
för att bli säker på att gå med sitt nya 
ben. I avslutningen av sjukgymnastiken 
uttryckte han: ”När jag förlorade benet tänkte 

jag att jag aldrig skulle gå ut och träffa mina 
vänner och blev mycket deprimerad. Men nu 

kommer jag kunna ta hand om mina djur och 

mark som jag har. Detta kommer helt förändra 

mitt liv till det bättre!” n

Nuhu ler för att hans liv har gått 
från total katastrof till ett spi-
rande hopp. Nuhu har genom-
levt många utmaningar i över 
20 år med lepra. Han drabba-
des av lepra vid 18 års ålder. 
Men tyvärr visste han inte 
vad det var när han upptäck-
te fläckar på handen och sår 
på högra foten. Så småningom 
tog hans mamma honom till 
den lokala traditionella läka-
ren för att få lite örtmedicin 
eftersom Nuhu samtidigt led 
av malaria och tyfus. Örtmedi-
cinen läkte så klart inte hans 
sår och med tiden blev de vär-
re och värre. 

Förändringen kom inte förrän han var 30 

år och hörde talas om Lepramissionen i 

huvudstaden Abuja. När han kom dit 
diagnostiserades han med lepra och på-

började behandling med lepramedicinen 
MDT. Men tyvärr fullföljde han inte den 
minst sex månader långa behandlingen. 

Utan när han började må bättre slutade 
han ta sin medicin vilket resulterade i för-

värrade sår. 

Tre år senare, när han återvände till Le-

pramissionen för att slutföra sin behand-

ling var hans ben omöjligt att rädda. De 
var då tvungna att amputera hans ben 

strax under knät. Nu gick Nuhu med 

på att flytta till en lepraby utanför Abu-

ja som stöds av Lepramissionens arbete. 
Här finns vårdnadspersonal på plats och 
möjlighet till 24 timmars kontakt med 
Lepramissionens jourpersonal. Här fick 
han äntligen den omvårdnad som han be-

hövde. Stödet från hela leprabyn hjälpte 
honom att fortsätta ta sin medicin till be-

handlingen var klar.

Under denna tid lämnade hans första fru 

honom. Det är väldigt vanligt att den som 

diagnostiseras med lepra lämnas av sin 

partner. Dessutom lämnade hon honom 

med deras gemensamma fyra barn. Men 
Nuhu har gift om sig och har nu i rask takt 

fått ytterligare fyra barn. 

Nuhu blev medveten om att han kunde 

få ett gratis konstgjort ben när hans sår 
äntligen hade läkt. Men med en mycket 
begränsad ekonomi och en stor familj 
att försörja trodde han att det skulle bli 
för svårt för honom. Hur skulle han kun-

na resa till Lepramissionens ortopediska 

verkstad i en annan stad och kunna bo på 

hotell under utprovning och rehabilite-

ringsperioden? Han fick då höra av Le-

Trots 20 år som leprasjuk 
finns det med rätt behandling 
hopp om ett gott liv.

Att ge en 

testamentsgåva
Att lämna ett testamente är att lämna 
något bestående av dig själv till efter-
världen. Det är en handling, som ger 
ringar på vattnet långt efter det att 
du själv kan påverka. Genom att tes-
tamentera till Lepramissionen, ger du 
nya generationer chans att växa upp 
utan att frukta lepra. 

På hemsidan www.lepramissionen.se kan 

du gå in på fliken ”Ge en testamentsgåva” 
för att enkelt och gratis förmedla en tes-

tamentsgåva. Vi har valt att använda en 

Juristbyrå för denna tjänsten för att det ska 
kännas tryggt och säkert för alla. 

Har du frågor kontakta  
Direktor Johan Bäckrud  

på telefon 019-583790 eller på  

e-post johan.backrud@lepramissionen.se



”Detta kommer helt förändra 
mitt liv till det bättre!”
Nuhu är en man som har slitigt i 

många år faktiskt i onödan. Hade han 

fått rätt hjälp redan när han var 18 år 
så hade han inte behövt amputera sitt 

ben. Dessutom hade han kanske slup-

pit bli lämnad av sin första fru och haft 

ett helt annat ordnat liv än han haft. 

Den hjälpen som du är med och bidrar 
med gör stor skillnad för sådana som 

Nuhu. Att få ut information om lepra 

ut i byarna och ge medicinsk personal 
utbildning för att sätta rätt diagnos och 

ge rätt behandling är A och O för att 

minska lidande och utanförskap. Att ge 

rätt hjälp tidigt är viktigt för att både 
avstanna kluster av smitta och att återgå 

till ett normalt liv så smidigt som möj-
ligt. Lepramissionen har många verk-

tyg för att hjälpa de som drabbats och 
fått bestående men som vi kan se med 

behandlingen och rehabiliteringen av 

Nuhu. Men det berör extra mycket när 
vi kan förstå att den hjälpen med protes 
och rehabilitering aldrig hade behövts 

om han hade fått rätt tidigt. 

Tillsammans kan vi hjälpas åt och göra 
det vi kan för att skapa förutsättningar 

för de som idag har fått lepra inte ska få 

halva sina liv förstörda p.g.a. okunskap. 

Med din gåva kan vi  
tillsammans hjälpa många  
med att få rätt hjälp i tid!

Johan Bäckrud
Direktor Lepramissionen

INBETALNING/GIRERING AVI

Betalningsavsändare Betalningsmottagare

Inbetalningsavgift
(ifylls av banken)

Från bankgironr (vid girering) Belopp  kronor  öre Till bankgironr (ifylls alltid)

SKRIV ELLER STÄMPLA INTE I FÄLTET NEDAN - AVSETT FÖR MASKINELL LÄSNING
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	 Jag vill hjälpa någon som Nuhu och hans familj!
	 Fördela min gåva där behoven är störst nu

	 Jag vill ge till projekt eller land: 

     

Vid betalning via internet, ange UL22-03 och ev. önskat ändamål.

«OrgNamn»
«FÖRNAMN» «EFTERNAMN»
«ADRESS»
«POSTNR» «ORT»

Tack för din gåva!
«SummaBelopp» «Gåvoperiod»

Jag vill ge 500 kronor

Jag vill ge 200 kronor

Jag vill ge 100 kronor

Jag vill ge annat belopp

Kontakta mig om månadsgivande


