
Tisztelt Támogatóink!  

Húsvéti  kérésünk középpontjában Akifa és a lepra-
beteg gyermekek álltak. Hálásan köszönjük, hogy
Támogatóink lehetővé tették a gyógyítást, és számos,
Akifához hasonló, leprabeteg gyermek életének ren-
dezését! 

A leprabetegség minden életkorban szörnyűséges. Azonban a gyermekek és fiatalok esetében még
megrendítőbb. A 10 éves Akifa is már magán viselte a betegség elnyomorító következményeit: semmit nem tu-
dott a kezébe fogni, még egy ceruzát sem!  Lábfejét pedig, amin vidáman ugrándoznia kellene, csak húzta maga
után.  Amikor munkatársaink találkoztak vele,  szívszaggató látványról számoltak  be. 

Az Önök adományaiból  Akifa és a hozzá hasonló gyermekek számára elérhetővé vált a kéz-és lábműtét!
Hosszas folyamat ez: három különálló műtét, és több hétig tartó gyógytorna. De utána a gyermekek és fiatalok
testi-és lelki egészsége is helyreáll. Meg fogják tudni fogni édesanyjuk kezét! Tudnak labdázni és tudnak ugrán-
dozni!  Ez önmagában is nagyon jó hír. 

De ennél sokkal több is történt! Akifa nyolcéves kisöccsét, Alamot is sikerült meggyógyítani, és így ő elkerülte
a leprabetegség károsító hatását. Hamarosan iskolába járhat! Alig várják mindketten, hogy tanuljanak és megis-
merkedjenek osztálytársaikkal. Tudják, hogy a későbbi megélhetésükhöz a tanuláson keresztül vezet az út. 

Az Önök adományai tették lehetővé mindezt nemcsak Akifa és kisöccse, Alam számára, hanem sok gyermek és
felnőtt részére is!  Köszönjük! 

Kérjük Támogatóinkat, hogy ezen a nyáron is gondoljanak szeretettel a leprabetegekre!
Kedves Nagyszülők! Kérjük, hogy a pihenés óráiban beszéljenek unokáiknak a leprabeteg gyermekekről, akik
szeretnének meggyógyulni,  egészségesen, vidáman élni, iskolába járni, tanulni! 

Kedves Szülők! Kérem, hogy mondják el gyermeküknek a kis Akifa történetét, és néhány gombóc finom fagyi
árával tegyék lehetővé szenvedő leprás gyermekek sorsának megváltoztatását! Köszönjük szeretetüket! 

Kívánunk mindnyájuknak üdítő pihenést, szép élményeket, emlékeket! Isten áldja meg mindnyájukat. Tisztelettel:
2018.  július

Riskóné Fazekas Márta s.k. 
igazgató
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A folyó év május 25-én életbe lépett Adatvédelmi törvény alapján tájékoztatjuk Önt, hogy támogatóinkról nevüket és

lakcímüket  tartjuk nyilván. Amint eddig is, úgy ezentúl is törvényesen, bizalmasan és biztonságosan járunk el. 
Kérjük olvassák el Adatvédelmi tájékoztatónkat www.lepramisszio.hu honlapunkon! Köszönjük.


