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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 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

Lilla Maya var 7 år då 

hon fick diagnosen 

lepra eller spetälska. 

Sjukdomen upptäck-

tes av Lepramissio-

nen Nepal. Det var 

tyvärr inte den enda 

katastrofen som 

drabbade henne.

Hennes pappa dog på grund 

av sin lepra. Och medan 

hon, hennes systrar och 

mamma kämpade på, sopa-

des huset bort i en svår över-

svämning. Det positiva är att 

de blev inbjudna till hennes 

farbrors hus och att familjen 

har stöttat dem under tuffa 

tiden. Det hela blev värre av 

att en del av omgivningen 

diskriminerade dem.

Maya har nu nästan åter-

hämtat sig från sina symtom. 

Hon började få deformerade 

händer, så kallade klohänder. 

Märkena i ansiktet har också 

avtagit. Nu går hon i skolan 

och har fått vänner på nytt. 

Även känslomässigt är hon 

oerhört glad och lättad över 

att hennes symtom har avta-

git. Hon är så lycklig över de 

enorma hälsoförbättringar 

hon visat sedan sjukdomen 

upptäcktes.

Nu har hennes hälsa förbätt-

rats, hon kan gå i skolan och 

enbart fokusera på sin ut-

bildning snarare än att oroa 

sig för sin hälsa. Hennes för-

äldrar och syskon är oerhört 

lättade och är tacksamma för 

Lepramissionens stöd. Nu 

kan Maya göra sällskap med 

sina syskon till skolan där 

hon har fått nya kamrater.

När hon fick sin diagnos blev 

hennes vänner rädda för att 

vara tillsammans med hen-

ne, men nu har de reagerat 

positivt och leker tillsam-

mans som förut. Skolkamra-

terna är från samma by och 

bor nära Maya och det är 

naturligt att de träffas också 

efter skolan för att umgås. 

Eftersom Mayas klohand 

och märken i ansiktet har av-

tagit förstår byborna att be-

handlingarna hjälper. Lepra 

inte är en obotlig sjukdom 

utan det finns en bra och ef-

fektiv hjälp mot den.

Först av allt vill Maya fort-

sätta sin utbildning. Hon har 

inte bestämt sig för något 

speciellt jobb men hon vill 

skaffa sig en utbildning så 

att hon en dag kan få ett bra 

arbete. Familjens hus som 

sveptes bort av översväm-

ningar behöver byggas upp 

igen.  Det är viktigt med en 

bra bostad för henne, hennes 

syskon och mamma.

”Tack för att du ger hjälp 

och stöd eftersom detta har 

gjort det möjligt för mig att 

bli frisk och fortsätta min ut-

bildning. Om det inte vore 

för Lepramissionen hade 

jag inte fått den vård jag be-

hövde och inte kunnat fort-

sätta min utbildning”, säger 

Maya.  ”Mina symtom skulle 

ha blivit allt värre och slutat 

med en katastrof.”

Lepramissionen Nepal har 

gett kostnadsfri behandling 

och har betalat skolavgifter 

för Maya. De har också till-

handahållit mat och råvaror 

till familjen.  n

Maya:
”Det kunde ha slutat med en katastrof”

NEPAL



”Allt jag önskar är 
att få gå till skolan!”



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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9003930 

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

	 Jag vill ge till projekt eller land: 

     

Vid betalning via internet, ange UL22-12 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

Den enda önskan lilla Maya har är att få gå till-

baks till skolan! Hennes far dog och hennes hus 

förstördes av översvämningar. Det blev ännu 

värre då Maya drabbades av lepra. Hon tving-

ades sluta skolan och utsattes för fruktansvärd 

diskriminering. Men det finns hopp för Maya. 
Genom Lepramissionens sjukhus i Nepal, får 

hon en behandling som kommer att bota henne 

från denna förödande sjukdom. 

Varje dag drabbas 50 barn runt världen av spe-

tälska. Du kan göra så att inget barn behöver bli 

sjuk genom att ge en gåva till Lepramissionen 

idag. Vi arbetar för att totalt utrota lepra senast 

år 2035. Vi kan upptäcka och stoppa sjukdo-

men. Du kan vara med om att äntligen för alltid 

besegra ”världens äldsta sjukdom” lepra.

Tack för din  
julgåva som  

varar ett helt liv!

Johan Bäckrud
Direktor Lepramissionen

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

FÖRVANDLA LIV GENOM 
ATT SCANNA KODEN!

Tack för 
 din gåva!

Hjälp en flicka som Maya 
att få komma tillbaka 
frisk till skolan


