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Uppdrag: Lepra

Venki, 19 år, Indien

”Jag har fått hjälp och 
nu vill jag ge tillbaka”

GER EN FRAMTID FÖR DE  FÖRAKTADE SEDAN 1985



LEPRAMISSIONEN SVERIGE 

Mastgatan 2D, 692 71 Kumla

info@lepramissionen.se

Tfn: 019-583790

www.lepramissionen.se 

www.lepramissionen.se/facebook 

Ansvarig utgivare: Johan Bäckrud

Produktion: Skilltryck AB

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 trettiotal 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

INDIEN

Venki är nu 19 år och kom-
mer från en leprakoloni i en 
annan delstat. Hennes far 
hade både lepra och hiv/aids 
och dog när Venki var sex år 
gammal. Hennes mamma 
är hemmafru, men försöker 
försörja sig genom att odla 
grönsaker som tomater och 
auberginer. I denna famil-
jen är Venki ensambarn och 
det enda hopp som hennes 
mamma har för en bättre 
framtid.  

Venki rör sig vant på den vidsträckta 

medicinska högskola där hon stu-

derar sitt andra år på sjuksköter-

skeutbildningen. Högskolan har 

ett imponerande stort och rent 

campus med enorma byggnader, 

lummiga träd, välskötta gräsmat-

tor och välklippta häckar. Här bor 

flickor som Venki enkelt inackorde-

rade i hjärtat på campusområdet. 

Venki har håret prydligt uppsatt i en 

knut som alla sjuksköterskor har som 

går på campus. Hon utstrålar självför-

troende och positivitet när hennes an-

sikte brister ut i ett stort leende medan 

hon berättar att hon trivs jättebra på 

högskolan. Högskolan är en av de le-

dande privata medicinska högskolor-

na i landet och har både medicinsk 

fakultet och fullt fungerande sjukhus 

på campusområdet. 

Med viss blyghet säger hon att det går 

bra för henne med studierna och hon 

har fått flera vänner som respekterar 
henne för den hon är.

Att Venki kan studera idag beror helt 

på hjälp från Lepramissionen. När 

föreståndaren för ett av Lepramis-

sionens barnhem besökte kolonin för 

över tio år sedan när hon förlorat sin 

pappa, träffade han Venkis mamma 
och erbjöd en plats för Venki att stan-

na och studera. Venki var orolig över 

att lämna sin mamma, men var också 

exalterad över möjligheterna att leva 

med andra barn och gå i skolan. Hon 

flyttade in på hemmet när hon var åtta 
år och bodde där tills hon var 16. 

På hennes nya hem hade hon möj-

lighet att gå i skolan regelbundet. De 

erbjöd henne dessutom en blandad 

utbildning i bl.a. datorkunskap, kon-

torsarbete, att tala inför publik och i 

engelska. 

När hon blev tonåring hjälpte hon 

ofta till med de små barnen på hem-

met. Då insåg hon snart att hon var 

bra på att ta hand om andra och det 

växte fram en passion för att hjälpa 

andra. När personalen fick reda på 
hennes intresse för omvårdnad, arbe-

tade de hårt för att säkra en plats på 

läkarhögskolan för sjukskötskor, ett fy-

raårigt heltidsprogram. Hon berättar 

mycket stolt att det gick bra med an-

tagningarna och hon fick en åtråvärd 

Venki:
En till synes hopplös livsresa, till att som
                  sjuksköterska hjälpa andra 



meritbaserad plats på högskolan 

tilldelad av staten. 

Under ledigheter återvänder 

hon fortfarande till Lepramis-

sionens barnhem och stannar 

där under ledigheter för att träf-

fa vänner och hjälpa till med 

barnen.

”Jag har fått hjälp och nu 

vill jag ge tillbaka till mina 

medmänniskor”, säger Venki 

självsäkert. När frågan kommer 

om vad hon har för planer efter 

examen säger hon: ”Jag vill 

läsa till sjuksköterska och 

sedan specialisera mig som 

operationssköterska” 

Hon berättar varför hon tycker 

så mycket om Lepramissionens 

hem som hon är uppväxt på: 

”Mitt liv och min framtid 

skulle ha blivit helt förstörd 

utan den hjälp jag fått. Jag 

skulle inte kunnat studera 

alls. Men nu går jag på en 

bra högskola på en bra ut-

bildning. En utbildning som 

ger många möjligheter både 

i Indien och utomlands; så 

jag vill utforska dessa möj-

ligheter för att hjälpa an-

dra. Min mamma är väldigt 

glad över att se mig uppnå 

dessa saker, men hon är en-

sam hemma också. Så när 

jag kan köpa ett hus, så tar 

jag med mig henne och vill 

hjälpa och stötta henne när 

hon blir äldre”.

När solen går ner över det vack-

ra campusområdet gör Venki 

sig redo och ansluta sig till de 

uniformerade sjuksköterskestu-

denterna och gå på nattjänsten 

som alla studenter ibland blir 

tilldelade. Medan hon går mot 

de andra studenterna visar hon 

med sitt leende att hon är stolt 

över vad hon kunnat åstadkom-

ma hitintills. n

Venki tillsammans med sina kursare

Ett hem för utsatta barn
Lepramissionen stödjer omvårdnad för barn från 

leprasamhällen eller som är utsatta och tigger på 

järnvägsperronger. På hemmet får barnen mat, 

kläder, utbildning och sjukvård. 

Ytterligare aktiviteter som extraklasser med da-

toranvändning, praktiskt arbete på den lilla går-

den, spel, dans och sport bidrar till deras bredare 

utveckling och deras känsla av gemenskap. 

Utbildningskampanjer om lepra hålls i byar och 

skolor för att ta itu med diskriminering av de 

barn som drabbats av lepra. 

Många barn har lyckats ta sig vidare genom 

grundutbildningen och flera går nu i gymnasiet 
och andra studerar på högskola. 



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 stödja arbetet med att hjälpa någon som Venki!
	 Fördela min gåva där behoven är störst nu

	 Jag vill ge till projekt eller land: 

     

Vid betalning via internet, ange UL22-10 och ev. önskat ändamål.

Jag vill ge 500 kronor

Jag vill ge 200 kronor

Jag vill ge 100 kronor

Jag vill ge annat belopp

Kontakta mig om månadsgivande

9 0 0 - 3 9 3 0

Att få en framtid 
och ett hopp
Jag tror vi alla upplever att vi lever i en tid som är både 

orolig och osäker. Dagligen så hör vi om förödelse i 

Ukraina och om högre levnadskostnader för oss framö-

ver. Tyvärr är detta något som inte bara drabbar Sverige, 

utan det är en verklighet över nästan hela världen. Skill-

naden är såklart att vi oftast har bättre förutsättningar att 

klara en kris jämfört med t.ex. Venki och hennes familj i 

Indien. 

Genom dina gåvor kan Lepramissionen förmedla hjälp 

till de mest utsatta på ett effektivt och tryggt sätt som hjäl-
per i generationer. 

Genom liknande arbeten som det i Indien är det många 

barn från familjer som drabbats hårt av lepra som får en 

möjlighet att vara inneboende i ett tryggt hem. De kan 

utbilda sig, få arbete och leva ett värdigt liv och bryta 

familjens nedåtgående trend. Ett liv som inte är präglat 

av stigma och diskriminering, och där de kan vara trygga, 

sedda, värdefulla och att de får möjligheten att lyckas i 

livet med sina villkor och förmågor.

Din gåva ger Venki, ett ensambarn i en familj med en av-

liden leprasjuk och HIV/Aidssjuk pappa och en mamma 

som är arbetslös, hopp om en ljusare framtid… Din gåva 

förvandlar barn och ungdomars framtid i Indien genom 

Lepramissionens arbete. 

Din gåva ger en  
ljusare framtid! Johan Bäckrud

Direktor Lepramissionen

Tack för 
 din gåva!

1. ÖPPNA SWISH-APPEN. VÄLJ ”SCANNA QR”.
2. SCANNA KODEN.
3. SKRIV IN BELOPP OCH GODKÄNN.

FÖRVANDLA 
LIV GENOM 

ATT SCANNA 
KODEN!

Alla priser är inkl. frakt. 
Beställ senast 4/12 för säker 
leverans innan jul. Beställ via 
info@lepramissionen.se, 

via telefon eller skicka en 
beställning UTAN FRIMÄRKE 
tillsammans med ditt namn, 
adress och telefonnummer till:

n 5 st: 110 kr

n 10 st: 210 kr

n 20 st: 360 kr

n 30 st: 530 kr

n 40 st: 620 kr

n 50 st: 760 kr 

Hjälp de lepradrabbade! 
Köp handgjorda julkort från Bangladesh!

Lepramissionen Sverige
Svarspost
2011 8574 
692 20 KUMLA

Ditt köp ger kvinnorna i Bangladesh en viktig 
inkomst. Dubbelvikta små konstverk med 
blandade motiv.


