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Uppdrag: Lepra

Dieudonné 30 år, DR Kongo

”Grannarna vågade 
inte ta vatten från 
samma bäck som vi”



Huset där Dieudonné bor lig-

ger väldigt vackert på en gan-

ska brant sluttning, strax ut-
anför byn Cirimiro i provinsen 
Syd-Kivu i DR Kongo. Utsikten 
från huset är hissnande där 
det ligger fint inbäddat i grön-

ska med vida vyer över omgiv-

ningen. Tillgången på vatten 
är god tack vare bäcken som 

flyter intill huset ner mot da-

len. Tyvärr kan Dieudonné 
inte njuta av utsikten då han 
är kraftigt synskadad men ser 
dock tillräckligt för att klara sin 
vardag. Det blir inte lättare av 
att vägen till huset är mycket 
brant och vägen dit slingran-

de. 

Det började ganska bra för honom då han 

föddes för 30 år sedan. Att han var efter-

längtad förstår vi på namnet Dieudonné 

som egentligen betyder ”Guds gåva”. Han 

växte upp med sina föräldrar och fem sys-

kon i sitt vackert belägna barndomshem 

omgiven av små odlingar av sötpotatis, 

bönor, kassava och några bananträd. Runt 

Grannarna vågade inte ta vatten 
ur samma bäck som vi av rädsla 
för min lepra.
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huset fanns också kycklingar och hönor 

som gav ägg till familjen och dessutom ett 

par grisar. Rent vatten kunde man hämta 

i den närliggande bäcken.

Problemen började när Dieudonné var 

i 12-årsåldern. Han såg oroväckande 

fläckar på sin hud som skulle visa sig 
vara tecken på lepra. Lyckligtvis kom 

han snabbt under medicinsk behandling 

och efter sex månader var han fri sin le-

prasjukdom. Ungefär samtidigt fick han 
problem med sin syn, kanske som en följd 

av sin lepra. Hans tårar rann och synen 

försvagades. 14 år gammal genomgick 

han en operation för sina ögon och han 

måste varje månad gå till sjukhuset för 

uppföljning. Han tycker dock att han blir 

lite bättre med tiden men hans syn är 

ännu kraftigt nedsatt. Även om han har 

ledsyn kan han inte läsa en text utan be-

höver hjälp.

När han var 14 år dör också hans pap-

pa och Dieudonné känner sedan dess ett 

stort ansvar för sina syskon och speciellt 

för sin mamma. Han bor ännu kvar i sitt 

föräldrahem tillsammans med mamman 

i huset på sluttningen. Hon har naturligt-

vis blivit hans stora hjälp att klara av sin 

funktionsnedsättning. De fortsätter att 

odla sina grönsaker runt huset. Genom 

att odla maniok och kassava får familjen 

sin basföda och genom hönsen får man 

hela tiden färska ägg. Den goda tillgång-

en på rent vatten betyder också väldigt 

mycket. 

Dieudonné har även startat ett litet sten-

huggeri. Det har visat sig att stenarten 

i berget han bor på passar bra till hus-

byggnation. Han bryter loss lite större 

stenar och krossar dem till mindre bitar. 

Resultatet är attraktivt för byggare och 

man kommer ibland långväga ifrån för 

att köpa.

”Jag tar hand om mamma idag men 

jag har också drömmar på att bilda min 

egen familj. Planerna är inte så tydliga 

även om det finns flickor jag har kontakt 
med och som finns i mina tankar”. För-
hoppningsvis kommer inte hans tidigare 

leprasjukdom att påverka hans framtid 

även om det ofta är fallet. Det är inte 

ovanligt att en partner tvekar att gifta sig 

om lepra har funnits med i bilden.

”Jag blev mycket diskriminerad under 

min skoltid. Mina kamrater hälsade inte 

på mig och brydde sig inte om mig. De 

ville inte ens använda samma penna och 

skolböcker som jag hade rört vid. Gran-

narna vågade inte ta vatten ur samma 

bäck som vi av rädsla för min lepra.”

Men idag är allt annorlunda, mycket tack 

vare Lepramissionens projekt i området. 

I projektet informerar man om lepra och 

funktionshinder och verkar för att alla 

ska inkluderas helt och fullt i samhället. 

Nu är Dieudonné ordförande i den lo-

kala lepraorganisationen och i en han-

dikappförening. Äntligen förstår alla att 

lepra är som vilken annan sjukdom som 

helst. Grannarna är inte längre rädda att 

hämta vatten ur bäcken. Projektet har 

verkligen förvandlat allt för honom.

Nu kan Dieudonné se framåt på allvar 

trots sin synskada. ”Jag ser mig själv 

om 10 år som gift och som pappa till 

sex barn. Jag ska ha ökat produktionen 

av ägg och stenhuggeriet kommer att 

blomstra med flera anställda. Lepramis-
sionens projekt har betytt så mycket och 

har blivit en modell för att stärka andra 

sjuka och handikappade också”. n



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 Dieudonné!
	 Fördela min gåva där behoven är störst nu

	 Jag vill ge till projekt eller land: 

     

Vid betalning via internet, ange UL23-01 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

Jag tar hand om mamma idag 
men jag har också drömmar 
om att bilda min egen familj

Att möta personer som 

trots svårigheter lever med 

ett leende och framtidshopp 

är berikande. När jag mötte Dieudonné var han 

stolt över vad han åstadkommit med sitt liv trots 

alla motgångar. Hans mamma Nakasi som också 

drabbats av Lepra lyser upp när han sätter sig i 

samma utesoffa i deras trädgård och de skrattar 
tillsammans. De blickar ut över den otroligt vack-

ra plats de har sitt hus på med utsikt långt över 

dalen och grannarna. Idag ler de när de tänker 

på att de har så många gäster som hälsar på från 

byn och även från andra länder. Det är verkli-

gen något annat än det varit förut när de inte fick 
hämta vatten ur bäcken som rinner precis vid 

huset. 

Trots att det är länge sedan Dieudonné blev frisk-

förklarad och avslutat sin behandling så fortsätter 

de typiska leprarelaterade funktionsnedsättning-

arna att envist påverka honom kraftigt. Ofta är 

det sår, händer, fötter eller ögon som behöver 

mycket och återkommande behandling, ofta un-

der hela livet. Utöver det ligger stigmatiseringen 

som lepradrabbad oftast har kvar, kanske i flera 
generationer. Dieudonne´ har idag fått stöd för 

att klara det mesta själv trots sin synnedsättning. 

Han har stort utbyte och hjälp från Självhjälps-

gruppen, sin mamma och syskon, men även per-

sonal från Lepramissionen, som håller kontakten 

med honom och hans mamma. 

Dieudonnés drömmar om att lyckas med arbe-

te och bilda familj trots sin bakgrund med lepra 

och sin funktionsnedsättning blir jag glad över att 

höra. Dieudonné tror på en god framtid både i 

yrkeslivet och med familj trots allt. 

Detta är ett tydligt kvitto på att det går att upprät-

ta även de mest utsatta till ett gott och värdigt 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!

VÄRLDSLEPRADAGEN 
Den 29 januari är utsedd till 

Världslepradagen. Denna dag 

uppmärksammas stort i många 

delar av världen och framför 

allt i länder där lepra fortfa-

rande är ett stort problem. Det 

anordnas marscher, informe-

ras och samlas in pengar för 

att sprida information och ge 

hjälp. Det är viktigt att fler för-
står att lepra fortfarande är ett 

stort problem som alla behöver 

hjälpa till för att få ett slut på.

Passa på också du att berätta 

om lepra för någon som inte vet 

om att lepra finns, och ge gärna 
en extra gåva till de lepradrab-

bade för att stödja deras kamp. 

Kontakta gärna oss på Lepra-

missionen och om det önskas 

besök av oss.

Din gåva upprättar 
dem som ingen  
annan tror på!

29
Söndag

2023 v 4

Januari
Världslepradagen


